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Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1990) 120. 1-9. 

Főtitkári jelentés az 1989. évről* 
dr. Halmai János 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az 1989-es esztendő gazdasági-politikai változásai nem múltak el nyomtalanul a 142. 
évébe lépett Magyarhoni Földtani Társulatnál. Ez alatt értem a változások pozitív és 
negatív oldalát egyaránt. A legjelentősebb változás volt. hog>’ a Fővárosi Bíróság a társu¬ 
latot az 1989. évi II. tv. 15. §-ának (1) bekezdése alapján 411-es sorszám alatt, társadalmi 
szervezetként nyilvántartásba vette. Ezzel, több évtized után. visszakapta jogi önállóságát. 
A bejegyzés alapján a társulat büntetőjogilag is felelős képviselője jelenleg dr. Hámor 
Géza elnök és dr. Halmai János mb. főtitkár. Ez a politikai döntésen alapuló önállóság 
természetesen jelentős változásokat hozott a tudományos egyesületek és az MTESZ kap¬ 
csolatában. Következménye, hogy hatályos alapszabályunk módosításra szorul, és a 
MTESZ 1990. novemberi közgyűlése elé kerülő új szövetségi alapszabály szerint minden 
egyesület esetében a legfőbb fórum, esetünkben a közgyűlésnek van joga az új formában 
működő szövetségbe való tartozást megerősíteni. Erről a kérdésről a későbbiekben kívá¬ 
nok tájékoztatást adni. Az új szövetségi alapszabály, ill. csatlakozás vagy kilépés nem 
szünteti meg az évtizedes együttlétből fakadó gazdasági gondokat. A szövetségnek és az 
egyesületeknek olyan kérdésekkel kell majd ma foglalkozni, mint a vagyonfelmérés, va¬ 
gyonértékelés, vagyonmegosztás stb., melyeket tagjaink a mindennapok politikai sajtójá¬ 
ból már jól ismernek. Az új körülmények között fokozottabb figyelmet kell fordítanunk a 
gazdasági kérdésekre, a társegyesületekkel való kapcsolatra és az ország különböző ré¬ 
gióiban (megyéiben) végbemenő helyi szövetségi típusú szervezetekre. Ez utóbbiban terü¬ 
leti szervezeteinknek alapvető feladataik vannak. 

A főtitkári jelentést sajnos mindig, így ez évben is azok névsorának ismertetésével kell 
- és kötelesség is - kezdeni, akik az elmúlt közgyűlés óta örökre távoztak köreinkből: 
Bar.\tosi József, Csaba László, Farkas István, Gkcsí-;i Lajos, Göbkl Ervin, Meisel János, 
PosGAY Károly, Radics Ferenc, Szabó Piroska, Tamáshidi László, Várszegi Károly. 
Kérem, egyperces néma felállással adózzunk emléküknek. 

Tisztelt Közgyűlés! 
A beszámolási időszakban a taglétszám átlago.san 1250 fő volt. Jogi tagvállalataink az 

alábbiak: Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet, Bauxitkutató Vállalat, Borsodi 
Szénbányák Vállalat, Magyar Állami Földtani Intézet. Magyar Alumíniumipari Tröszt, 
Mecseki Ércbánya Vállalat, Országos Érc- és Ásványbányák, Országos Kőolaj- és Gáz¬ 
ipari Tröszt. 

* Elhangzott a közgjóílésen, 1990. március 14-cn. 
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A társulat 1989. évi 
mázzá: 

gazdálkodásával kapcsolatos adatokat az alábbi táblázat tártál- 

Bevételek: Kiadások: Egyenleg: 

Működés 50 432,- összes működési 
Egyéni tagdíj 219 528,- kiadás 

Jogi ugdíj 
ÁFA 

161 200,- 
5 178,- 

436 338,- 

2 965 504,-* 

-2 529 166,00 

Rendezv'ény 3 315 227,88 1 829 813,80 -hl 485 414,00 
Megbízásos munka 7 510 000,00 5 606 677,00 -hl 905 323,00 

Kiadvány (1985-ös 
továbbképző anyaga): 66 817,00 151 331,80 

ÁFA: 21 310,60 

-84 514,80 

-h2 867,40 

TÁRSULATI ÖSSZES EREDMÉNY: a 10% nyereségadó levonása után: 760 000,-Ft. 

* Főbb működési költségek: Munkabér: 275 000 - Ft; külföldi kiküldetés nem rubel: 44 000Földtani Közi. 
+ tematikus lap + xerox: 1 100 000,-; postaköltség: 300 000,-; reprezentáció: ] 5 000,-; társ. akt. jut.: 100 000,-; 

bérleti díjak: 10 000,-; elfoglalt terület + pénzforg.: 830 000,-. 

A társulat életében először fordult elő ilyen összegű nyereség és éppen ezért nem jel¬ 
lemző, és még kevésbé lesz a jövőben. 

Összehasonlításként említem meg, hogy a működési költségeink 1990-ben előrelátha¬ 
tóan 1,4 millió Ft-tal fogják az 1989-est meghaladni. Annak ellenére, hogy legjobb 
ismereteink és reményünk szerint gazdálkodásunk nem lesz dificites (a már ismert meg¬ 
bízásos munkák volumene és a várt állami támogatás miatt), mégis elengedhetetlenül 
szükségesnek tartjuk a tagdíjak revízióját. 

A társulat működési költségeinek (lapkiadást is beleértve) jelenleg 10%-át fedezik az 
egyéni díjak. A revízió célja kettős. Egyrészt további támogatást kérni tagjainktól a 
növekvő költségek fedezésére, másrészt megoldani, racionálisabbá tenni a szakosztályi la¬ 
pok kiadását. 

Jelenleg érv ényben levő 

tagdíjak 

Tagdíj 1990-től 

Nyugdíjas 40,- Ft 100.- Ft 

Diák 50,- Ft 100,- Ft 

Regisztrált 100,-Ft 100,- Ft 

Rendes 260,- Ft 500,- Ft 

Tiszteleti tag nem fizet tagdíjat nem fizet tagdíjat 

A tagdíj fejében a nyugdíjas, diák és rendes tag a programfüzetet és a Földtani Közlönyt 
kapja meg, a regisztrált tag pedig csak programfüzetet. A tiszteleti tagok megkapják a Tár¬ 
sulat valamennyi kiadványát. (A tagdíjmeghatározás a jelenlegi Alapszabály szerint 
elnökségi hatáskör!) 

A Földtani Kutatást a KFH már csak 1990-re biztosítja társulatunknak számonként 
1000-1000 példányban. így 1991-től csak a KFH-n keresztül egyéni előfizetés formájá¬ 
ban juthat mindenki a laphoz. Az ez évi példányszám nem teszi lehetővé, hogy minden 
tagnak megküldjük. 

Azoknál a szakosztályoknál, melyek lapot jelentetnek meg, tagdíjat kívánunk bevezet¬ 
ni. Javasolt tagdíj: 
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Mémökgeológia és Kömyezeiföldtan 
Általános Földtan 
Öslén>lan - Rétegtan 
Tudomán>'töriénet 

50 - Ft 
50 - Ft 
50- Ft 
50 - Ft 

Csak az a tag kapja meg a szakosztályi kiadványokat, aki az adott szakosztály tagsági 
díját is befizeti. Ez természetesen igénycsökkenést is jelenthet, de úgy véljük, hogy ezek 
után mind a négy szakosztályi lap racionális, igényeknek megfelelő példányszámmal 
jelenhet meg a jövőben. A társulat csak évi 4 szakosztályi lapszám költségét tudja vállalni, 
többet még akkor sem, ha késés miatt két szám jelenne meg valamelyik évben. Ez a meg¬ 
szorítás természetesen nem érvényes abban az esetben, ha a lapok kiadását szponzorálással 
lehet finanszírozni. 

Egyúttal bejelentem, hogy a Földtani Közlöny esetében a 80-as évek elején megszünte¬ 
tett direkt állami támogatás visszaállításáért folyamodtunk. A laptámogatások akkori 
megszüntetése volt az egyik közvetlen oka - főként az alaptudományi egyesületeknél - a 
deficites gazdálkodásnak (működési költségekre vonatkoztatva). A működési költségek 
deficitjének kiegyenlítésére pedig az egyesületek „Kölcsönös támogatási alapja” szolgált, 
tehát az egyesületek-társulatok működésükhöz nem kaptak állami támogatást. 

Tisztelt Közgyűlés! 
A társulat szakmai tevékenységében a területi szervezetek és a szakosztályokban vég¬ 

zett munka mellett 1989-ben fontos szerepet kaptak a központi rendezvények. 

Központi rendezvények 

Az év elején, területi szervezetek rendezésében került sor az ásványi nyersanyagkutatás 
helyzetével foglalkozó „kerekasztal-beszélgetés” sorozatra. Ennek első összegzését az 
1989. évi közgyűlés elnöki megnyitója foglalta össze. A sorozat után Jltlász András veze¬ 
tésével alakult munkabizottság ismételten foglalkozott a kérdéskörrel és a földtan-földtani 
kutatás komplex helyzetfelmérését végezte el. 

Az 1988-ban elindított központi előadóülések sorozat elmúlt két évéről sajnálatos 
módon el kell ismernünk, hogy a jó szándék nem vezetett eredményre. Ezt mutatja az elő¬ 
adások és a résztvevők alacsony száma is. 

A hazai nagyrendezvények közül kiemelkedik a május 19-20-a között Sopronban, a Ma¬ 
gyar Geofizikusok Egyesületével rendezett vándorgyűlés. Témája a „Nemzetközi Litosz¬ 
féra Program hazai záró konferenciája” és a „Kisalföldi-medence földtani-geofizikai szin¬ 
tézise” voltak. A közel 25 előadás, közte osztrák, szlovák, ill. társszerzőként amerikai elő¬ 
adókkal, teljes képet adtak a térség földtani-geofizikai kutatásairól, a terület jellegénél 
fogva hangsúlyozottan a szénhidrogén-kutatásokkal kapcsolatban. Az előadásokat Sopron 
környéki, ill. egy szűkebb szakmai körnek nevezett burgenlandi terepbejárás egészítette ki. 

Az elmúlt év során két legkiemelkedőbb rendezvényünk a X. lAS Európai Meetingje és 
a 21. Európai Mikropaleontológiai Kollokvium volt. 

Az lAS X. Európai Meetingjét 1989. április 24-26-a között rendeztük, melyen 287 fő, 
123 magyar és 164 külföldi, 18 ország képviseletében vett részt. A konferenciához április 
21-23-a, ill. április 27-29-e között terepi tanulmányutak kapcsolódtak. A 21. Mikropale¬ 
ontológiai Kollokviumra 1989. szeptember 4-13-a között került sor. A hagyomány és a 
kollokvium jellege folytán csak terepi bemutatóból álló rendezvényen 60 fő, 9 magyar és 
17 ország képviseletében 51 fő külföldi szakember vett részt. 

Mindkét nemzetközi rendezvény egyértelműen sikeresnek ítélhető, hiszen egyes ro¬ 
hamléptekkel fejlődő tudományágaknál, mint a szedimentológia az ilyen konferenciáknak 
nemcsak az a célja, hogy a hazai kutatási eredményeket bemutassuk, bekapcsolódjunk a 
nemzetközi tudományos életbe, hanem az is, hogy a tudományág legjelesebb szakembe- 
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reitől tanulhassunk is. A szakmai siker mellett, mint azt ez a két rendezvény bizonyította, 
nem lebecsülendő a gazdasági haszon, mindenekelőtt a devizabevételekből később meg¬ 
valósítható szakmai utazások lehetősége (több mint 1 millió devizaforint). 

Mindkét rendezvény szervezésében, támogatásában nagyon sok tagtársunk és intéz¬ 
mény, vállalat vett részt. A részletes felsorolás mellőzésével e helyről is szeretném mun¬ 
kájukat és segítségüket megköszönni, elismerésemet kifejezni. 

A két nemzetközi rendezvényről szóló részletes beszámoló a Földtani Közlöny hasáb¬ 
jain fog megjelenni. 

Területi szervezetek 

Az Alföldi Területi Szervezet az 1989-es esztendőben igyekezett az előadásokat, kerék¬ 
asztal-vitákat, illetve ankétokat egy-egy gazdaságilag is fontos, jól körülhatárolható témakör 
köré csoportosítani. A terület jellegéből adódóan ez az elmúlt évben a szénhidrogén-kutatás és 
az agrogeológia-természetvédelem volt. Az Alföld szénhidrogén-kutatási problémáival 7 
előadás és két kerekasztal-vita foglalkozott, átlagosan 25-30 résztvevővel. Szeptemberben 
rendezték meg, immár hagyományosan az MTA SZAB Földtudományi Szakbizottságával, a 
Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságával és a Kecskeméti Mezőgazdasági Földtani Társa¬ 
sággal közösen, az „Agrogeológia és természetvédelem" c. ankétot. Az ankét résztvevői 9 
előadás keretében számoltak be a Duna-Tisza közi homokvidéken végzett legújabb kutatási 
irányok eredményéről. Bemutatásra kerültek a legújabb agrogeológiai térképek, tovább bő¬ 
vítették a talajjavító ásványi nyersanyagok alkalmazási lehetőségeire vonatkozó ismeret- 
anyagot, különös tekintettel a hatékony természetvédelemre. A kapcsolódó tanulmányúton a 
fenti új eredmények gyakorlati alkalmazását tekintette meg a 35 résztvevő. 

A Budapesti Területi Szervezet statisztikai adatait szemlélve ismételten megállapítható 
az évek óta tapasztalható passzivitás, szakmai közöny. Ez azért is elgondolkoztató, mivel 
több programjukat más szakosztályokkal közösen szen-ezték, tehát a bemutatott témák 
szélesebb szakmai réteg érdeklődését kelthették volna fel (távérzékeléstől a szedimentoló- 
gián át a tektonikáig). Nem elhanyagolható tény az a meghökkentő közöny, ami a kis 
számú jelenlévők részéről megnyilvánult, pl. a nemzetközi porondra (lAS. KBGA) induló 
előadások hazai bemutatóján. A tavalyi programok közül a résztvevők létszáma alapján 
csupán az októberi - a 125 éves Ásvány-Földtani Tanszék (BME) emlékülés c. - rendez¬ 
vény látszik sikeresnek. 

Á leírt gondokkal immár évek óta küszködve határozta el a területi szervezet vezető¬ 
sége, hogy szakít az eddigi előadási formával és kísérletképpen néhány olyan ülést szer¬ 
vez, amelynek tematikáját és előadóit saját belátása szerint határozza meg. Cél, hogy egy 
nagyobb, átfogóbb témakörről különböző nézeteket valló szakemberek ütköztessék fel¬ 
fogásaikat. A szakmai vitát elősegítendő az adott tárg\’ban szintén járatos szakember fel¬ 
kért hozzászólóként fejti ki véleményét. Az első, ez évi előadás tapasztalatai, ami a részt¬ 
vevőket és a vitát illeti, reményekkel kecsegtetnek. 

A Dél-dunántúli Területi Szervezet 1989. évi tevékenységére a gazdasági életben, az 
ipar területén bekövetkezett változások alapvetően rányomták bél>’egüket. 

A földtani kutatásra fordítható pénzügyi források be.szűkülése, az energiahordozó ás¬ 
ványi nyersanyagok termelésének mesterséges visszafejlesztése nem hatott serkentőleg 
tagtársaink tudományos munkásságára, a társulati életben való aktívabb részvételre. 

Az előzőeken kívül az anyagvizsgálati és számítógépes feldolgozási lehetőségek mér¬ 
séklődése miatt több rendezvény elmaradt. Feltehetően a társeg>’esületek is hasonló gon¬ 
dokkal küszködnek, ami az együttműködés területén negatív hatással jelentkezett. 

A gazdasági, egzisztenciális elbizonytalanodás közel 10 rendezvény elmaradása elle¬ 
nére sem került a Területi Szervezet mélypontra, melyet az is mutat, hogy 1988-hoz képest 
minimális, pozitív irányú előrelépés tapasztalható, azonban a látogatottság érezhetően 
csökkent. 
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A megváltozott helyzetnek megfelelően a területi szervezet működésében is némi vál¬ 
tozás következett be, keveseb lett az előadóülés, nagyrendezvény, több lett a közvetlen, 
kötetlen véleménycserét szolgáló kerekasztal-beszélgetés és klubdélután, ahol olyan 
közérdekű kérdések kerültek megvitatásra, mint a dunai vízlépcsővel, a földtani kutatás 
jelenével és jövőjével, szerkezetátalakításával, a radioaktív hulladékok elhelyzésével kap¬ 
csolatos kérdések. 

A tárgykörben került sor a Szegedi Tudományegyetemen folyó földtani kutatás és okta¬ 
tás ismertetésére „Bemutatkoznak az egyetemek** sorozat keretében. 

Több jelentős előadóülés közül ki kell emelnünk az építésföldtan, kőszénkutatás, kő¬ 
olajkutatás témakörét felölelő önálló rendezvén}’eket. melyek szervezésében az MGE 
Mecseki csoportja és a KV szakcsoportja működött közre. 

Végül megemlítjük, hogy a Baranya megyei Tudományos Hetek 1989. évi programjában 
több tagtársunk tartott előadást a földtanhoz periférikusán kapcsolódó, interdiszciplináris 
témákról. 

A többi területi szervezethez hasonlóan a bányászatot érintő gazdasági döntések érzé¬ 
kenyen érintették az Eszak-Magyarországi Területi Szervezetet is. 

A száraz statisztikai adatok in is javulást mutatnak az 1988-as esztendőhöz viszonyítva. 
Mivel a területi szervezetek mindegyikénél - egymástól függetlenül - az előadások jelle¬ 
gének megváltoztatási igénye merült fel, azért ezzel a kérdéssel 1990-ben részletesebben 
foglalkoznunk kell. A területi szervezet előadóülései mellett a két legsikeresebb rendez¬ 
vénye a beszámolási időszakban az MGE Észak-magyarországi Csoportjával, a Borsod 
Műszaki Hetek keretében rendezett, „A környezetvédelem helyzete Észak-Magyaror- 
szágon” c. előadássorozat és az őszi terepbejárás volt. Ez utóbbi keretében tagtársaink a 
terület kialakulóban lévő díszítőkőiparát ismerhették meg. 

Figyelemfelkeltő, hogy az ifjúsági tagok körében is csökkent a társulati aktivitás annak 
ellenére, hogy a területi szervezet is rendelkezik szakegyetemi bázissal, mely önálló 
ifjúsági napot is szervezett részükre. Támogatnunk kell az ifjúsági tagok körében régeb¬ 
ben létezett pályázati rendszer visszaállítását. 

A Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet 1989. évben 5 rendezvényt tartott, me¬ 
lyeken 125 fő vett részt, 55 fő szólt hozzá. A rendezvények közül 2 beszámolóülés, 1 
kerekasztal-megbeszélés, 1 ankét és 1 előadóülés volt. 

1989. évben is megrendezték a Közép- és Észak-Dunántúlon működő földtani szerve¬ 
zetek tudományos közös beszámolóülését a VEAB Földtani Munkabizottságával közösen. 
A beszámolóülés témái a Közép- és Észak-Dunántúllal foglalkozó kutatóhelyek és válla¬ 
latok tárgyévi tevékenysége és kutatási eredményei voltak. 

A rendezvények közül kiemelkedik a kétnapos „Balaton Ankét'’, amely a Balaton-fel- 
vidék komplex térképezési eredményeivel foglalkozott. 

A szakosztályok tevékenysége 

A tematikus szakosztályok 1989. évi munkájának értékelését hagyományosan az 
Agyagásványtani Sszakosztály-\y2i\ kell kezdenünk. A szakosztály tevékenysége kizárólag 
szakülések tartására korlátozódott, mivel sajnálatos módon elmaradt a tervezett „pirofillit 
ankét”. A 7 szakülésen 8 előadás hangzott el. Ezek közül egy alkalommal külföldi előadót 
láttak vendégül, míg kettőt közösen rendeztek meg a Talajtani Társaság Agyagásványtani 
Szakcsoportjával. Az előadások anyagvizsgálati, ásványgenetikai, talajtani, nyersanyag¬ 
kutatási, ipari felhasználási, technológiai témájúak volmk. Kétségtelen tény, hogy az e 
szakterületet művelők száma csekély - még rosszabb a helyzet az utánpótlás tekintetében 
- és ezért az előadások látogatottsága alacsony fokú, mégis elismerés illeti a szakosztály 
vezetőségét erőfeszítéseiért, hiszen tevékenységük hézagpótló és nélkülözhetetlen a föld- 
tudomány számára. 

Az Általános Földtani Szakosztály profilja az elmúlt évben nem változott. Az előadá¬ 
sok témái a tektonika, az elemző földtan, rétegtan területeit érintették. E szakosztály is kü- 
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lön ülést tartott a KBGA Kongresszusra tervezett magyar előadások bemutatására. Új¬ 
szerű volt az a kezdeményezés, melynek eredményeként előadással mutatkoztak be az 
Erdélyből áttelepült kollégáink. Hosszú évek után először kaphattunk információt az ott 
folyó kutatásokról. Ezt remélhetőleg további hasonlók követik és megteremtődik a lehe¬ 
tősége az Erdélyben maradt és ott dolgozó szakemberekkel való közvetlen kapcsolatfelvé¬ 
telnek és munkájuk helyszínen történő megismerésének. A kapcsolatok ilyen irányú fej¬ 
lesztése 1990. évi feladataink közé tartozik. 

✓ 

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály legsikeresebb rendezvénye 1989-ben, a „Kris¬ 
tályrendszerek osztályozása’' c. négyrészes előadás-sorozat, ill. az „Ásványtani-geokémiai 
módszerek alkalmazása a sztratigráfiai problémák megoldásában” c. előadás volt, mind¬ 
kettő meghívott külföldi előadóval, az ÉLTE Ásványtani Tanszékével, ill. az Eötvös Lo- 
ránd Fizikai Társulattal közös rendezésben. A sikeresség a hallgatók létszámában is ki¬ 
fejezésre jutott. E két előadás(sorozat) is bizonyította, hogy interdiszciplináris tárgyú, 
összevont szakülések szervezését kell előtérbe állítani. 

A Gazdaságföldtani Szakosztály 1989-ben csak két előadást tartott. Az előző évekhez 
képest ez látszólagos aktivitáscsökkenést mutat, de figyelembe kell venni, hogy a Társulat 
több rendezvénye - mindenekelőtt az év eleji kerekasztal-megbeszélések - foglalkozott a 
hagyományosan e szakosztály keretében tiírg) alt témákkal. 

Á Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály taglétszáma az 1988. évi megala¬ 
kulását követő első évben tovább növekedett. Tevékenységükben a fő hangsúlyt arra he¬ 
lyezték, hogy egy-egy - az ipar és az alapkutatás számára különösen fontos - probléma¬ 
körben mutassák be az újabb eredményeket. A szakosztál) működése iránti igényt jól 
példázzák a résztvevő létszámok is. Különösen sikeresnek mondható a szeptemberi Föld¬ 
tani Adatbázis Ankét, valamint a „Geotudományi számítóközpontok" sorozat. Ez utóbbi 
célja, hogy munkahelyi látogatások keretében tagjaink betekinthessenek olyan iparválla¬ 
latok, ill. kutatóintézetek számítástechnikai munkájába, melyek az adatbázisok és feldol¬ 
gozó eljárások alkalmazásában példaértékűek lehetnek. 1989-ben a MÁT. MÁELGl és az 
MSZKFI számítóközpontjának bemutatójára került sor. Figyelemre méltó a szakosztály 
nemzetközi kapc.solatainak fejlődése. Dr. Bárdossy György szakosztályelnököt az IGÁ 
Kelet-Európai Regionális Csoportja elnökévé választották. 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály az elmúlt évekhez hasonlóan 
rendkívül eredményes évet zárt. A témaválasztások aktualitása, a társegyesületekkel, ill. 
szakosztályokkal történő közös .szervezés és a színvonalas előadások eredményeként a 
rendezvények látogatottsága magas. 50 fő/rendezvény. Nég>' ankétot, két terepbejárást, 
egy-egy kerekasztal-beszélgetést, előadóülést és klubdélutánt rendeztek, s közreműködtek 
a BME Ásványi és Földtani Tan.székének 3 napos, fennállásának 125. évét ünneplő jubi¬ 
leumi ülése megszervezésében. 

Az ankétok közül kettő foglalkozott Bős-Nag>’marüs témájával. Az 1988-ban megren¬ 
dezett helyszíni bejárás és az azt követő klubest olyan nag>'fokú érdeklődést váltott ki. 
hogy a múlt esztendő januári és márciusi programját a Budapesti Területi Szervezet és a 
Magyar Hidrológiai Társaság Hidrogeológiai Szakosztálya közremüködé.sével is ennek a 
témának szentelték. Az ankéton 8 előadás hangzott el a BNV és a Dunakiliti-vízlépcső 
mérnök- és hidrogeológiai kutatásairól, a vízuirozók és a talajvíz, karsztvíz várható köl¬ 
csönhatásáról, a Duna menti magaspartok állékonyságáról, továbbá a BNV esetleges 
földrengé-St kiváltó hatásáról. A két ankéton 145 fő vett részt. 

Terepbejárással egybekötött, kihelyezett ankét megrendezésére került .sor Szekszárdon, 
ahol a város vízbeszerzési gondjait, csatornázását és szennyvízelhelyezését, mérnökgeo¬ 
lógiai térképezésének eredményeit, a pinceproblémákat, továbbá a negyed időszaki 
üledékek és az erózió kapcsolatát mutatta be 14 előadás. A 120 fő ré.szvételével meg¬ 
rendezett ankétot a helyi tanács és a Mag>'ar Hidrológiai Társaság több szakosztálya tá¬ 
mogatta. 

A VEAB-bal és a Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezettel közösen szervezték 
meg Sümegen a Balaton Ankétot. 1 napos terepbejárással egybekötve. Tíz előadás mutatta 
be a Balaton-felvidék földtani, kiterjesztett üdülőkörzet építésföldtani és a tó aktuál- 
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geológiai kutatásait, illetve azok eredményeit. Az előadásokon 52 fő, a terepbejárásokon 
33 fő vett részt. 

✓ _ 
Eszak-magyarországi Területi Szervezettel közösen kerekasztal-beszélgetésre került 

sor Miskolcon a lejtőmozgásokat indikáló földtani tényezőkről. A kutatók, tervezők, be¬ 
ruházók és kivitelezők részéről élénk érdeklődés nyilvánult meg. A beszélgetésen 31 fő 
vett részt. 

Az utóbbi évek legsikeresebb terepbejárására került sor Kárpátalján, az ottani Földtani 
Expedíció aktív közreműködésével. A II. világháború óta először nyílt lehetőség arra, 
hogy hazai geológusok megismerkedhessenek a határon túli kollégák kutatásának ered¬ 
ményeivel, a máramarosi masszívummal, a kárpáti fi issei, neogén vulkánitokká! és ásvá¬ 
nyi nyersanyagokkal, sódómmal és sókarsztformákkal, továbbá az olsanai víztároló mér¬ 
nökgeológiai problémáival. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel megismételt terepbejárásokon 63 fő vett részt. A 
terepbejárás volt a témája a hagyományos évadzáró klubestnek is. 

Előadóülést egy alkalommal rendeztek, ahol a Kárpát-Balkáni Földtani Asszociáción 
elhangzó mérnökgeológiai és környezetföldtani témájú előadásokat mutatták be, érdem¬ 
telenül gyér érdeklődés kíséretében (10 fő). 

Az Őslénytani-Rétegtani Szakosztály legnagyobb vállalkozása a 21. Európai Mikro- 
paleontológiai Kollokvium megrendezése volt. A jelentőségére való tekintettel az erről 
szóló beszámoló a központi rendezvények között szerepel. A Kollokvium miatt a szak¬ 
osztály nem szervezte meg szokásos éves terepbejárását és az előadások számát is 
jelentősen mérsékelte. Említésre érdemes, hogy az Őslénytani Viták mellett vállalkozási 
formában megjelentette a Nemzetközi Zoológiái Nevezéktani Kódex legújabb kiadását 
magyar nyelven (170 oldalon, 600 példányban). 

A Tudománytörténeti Szakosztály emléküléseket rendezett Krenner József születésének 
150., Lambrecht Kálmán születésének centenáriuma és Hofmann Károly születésének 
150. évfordulója alkalmából. Az emléküléseket az MTA Föld- és Bányászati Tudomá¬ 
nyok Osztályával, az MTA Biológiai Osztályával, a Néprajzi Társasággal, a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulattal és a Magyar Állami Földtani Intézettel közösen ren¬ 
dezte meg. Az emlékülések mellett szaküléseken foglalkoztak Tokody lászkló, Vígh 
Gyula, Scherf Emil, Gesell Sándor és Miháltz István munkásságával, valamint a közép¬ 
iskolai oktatás kérdéseivel. 

A szakosztály által 1977. évben rendezett I. Földtani Tudománytörténeti Nap előadás¬ 
anyaga a magyarországi ásványi nyersanyagok kutatásának történetéről (kezdettől 1945- 
ig) angol^ nyelven „Histor)’ of Mineral Exploration in Hungary until 1945’’ címen, a 
Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója, illetve a Társulat elnöke jóvoltából kiadásra 
került, éspedig a washingtoni 28. Nemzetközi Földtani Kongresszus keretében tartott 14. 
INHIGEÓ Szimpózium alkalmából (szerkesztette Csíky G. és Vitális Gy.). Ezenkívül a 
szakosztály néhány tagja (Csíky G., Kecskeméti T., Hála J., Fóka T., Székyné Fux V. és 
Rónai A.) közreműködött „a magyar-amerikai földtudományi kapcsolatok'' című témakör 
feldolgozásában, melynek anyaga az érdi Mag>’ar Földrajzi Múzeum gondozásában, an¬ 
nak kiadványaként a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7. számában jelent meg. E kiad¬ 
vány szintén a washingtoni kongresszusra készült, sajnos megkésve jelent meg (szerkesz¬ 
tette Hála J.). 

Elnökségi bizottságok 

A Társulat Ifjúsági Bizottsága 1989-ben is. immár hagyományosan megrendezte to¬ 
vábbképző tanfolyamát, melynek témája az aktuálgeológia, szedimentológia volt. A 
mintegy 40 résztvevő a jelenlegi üledékképződési környezetek, üledékfelhalmozódási 
törvényszerűségek, fácieselemzés, diagenezis szakmai témakörök legújabb tudományos 
eredményeivel ismerkedett. A Bizottság megkezdte az 1990. évi Első Előadói Ankét 
szervezését. Örömmel jelenthetem, hogy a Kriván Pál Alapítványi Emlékérem - több évi 
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vajúdás után - elkészült és így az 1990-es Első Előadói Ankéton már átadásra kerülhet. A 
fiatal szakemberek egyedülálló vállalkozása, hogy első ízben kerül megrendezésre 1991- 
ben (Budapesten) a Fiatal Geológusok Első Világtalálkozója, melynek célja szakmai 
fórumot és továbbképzést biztosítani mindazon fiatal szakembereknek, akik számára ma 
szinte lehetetlen az egyre dráguló nemzetközi rendezvényeken történő részvétel, másrészt 
lehetővé tenni egy, talán a Nemzetközi Földtani Unió keretén belül működő Fiatal 
Geológusok Nemzetközi Szervezetének létrehozását. 

A Nemzetközi Bizottság tevékenységét a rendelkezésre álló forint és devizakeret, 
valamint az érvényben lévő egyezmények határozzák meg. A szerény lehetőségeinkhez 
képest örömteli tény, hogy 6 fő részére tudtunk támogatást nyújtani a washingtoni 28. 
Földtani Világkongresszuson történő részvételre. Öt tagtársunk számára biztosítottuk a 
részvételi díjat (Haas János, Kázmér Miklós, Ság László, Szabó Csaba és Szabóné Balog 
Anna), Polgári Márta részére forinttámogatást nyújtottunk. 

Az Osztrák Földtani Társulattal megkötött egyezmény keretében két vendégelőadót 
üdvözölhettünk Budapesten (F. Brix, A. Pahr), míg egy magyar előadásra került sor 
Ausztriában. 

A Lengyel Földtani Társulattal fennálló hagyományosan jó kapcsolatainknak köszön¬ 
hetően két tagtársunk vehetett részt az 1989. évi Vándorgyűlésükön. 

Az Alapszabály-módosító Bizottság és a Gazdasági Bizottság a Társulat új jogállásával 
és a MTESZ reformfolyamatokkal kapcsolatos feladatokkal foglalkozott, míg az Oktatási 
Bizottság a felsőoktatás korszerűsítésével kapcsolatos anyagokat véleményezett. 

A publikációs tevékenység egyik alappillére Társulatunk működésének. Az 1989-es 
esztendőben megjelent a Földtani Közlöny 1987/4.. az 1988/1. és 2. száma 2000-2000 
példányban, a Tudománytörténeti Évkönyv 11. száma 287 oldalon 250 példányban, az Ál¬ 
talános Földtani Szemle 24. száma 232 oldalon 750 példányban, a Mérnökgeológiai 
Szemle 38. száma 147 oldalon 400 példányban. Ugyancsak megjelent (az Oslénytani- 
Rétegtani Szakosztály tevékenységénél már beszámoltunk róla) a Zoológiái nevezéktan 
170 oldalon 600 példányban, melyet önálló kiadványként árusítunk. 

A Társulat kiadványainak régóta megoldhatatlan finanszírozási problémáira a tag¬ 
díjrevízió keretében tárgyalva kíséreltünk - átmeneti - megoldást találni. 

Ez évben is örömmel tesszük közzé azon tagtársaink névsorát, akik a beszámolási idő¬ 
szakban szakmai tevékenységükért kitüntetésben részesültek. E helyütt is gratulálok a 
következő tagtársainknak: 

Papp Simon Posthumus Széchenyi Díj 
Badinszky Péter MSZBT Aranykoszorús Jelvény 
Bállá Zoltán Kiváló Munkáért 
Csíky Gábor MTESZ Díj 
Dank Viktor Pro Facultate rerum metallicianum 
Geiger János Kiváló Munkáért 
Hermész János Kiváló Munkáért 
Jeneyné Jambrik Rozália Munka Érdemrend bronz fokozata 
Juhász Árpád SZOT és Akadémiai Újságírói Díj 
Kovács Endre Kiváló Munkáért 
Lukács Andrea Kiváló Munkáért 
Monostori Miklós Kiváló Munkáért 
Nagyné Gellai Ágnes Kiváló Munkáért 
B. Nagy József Kiváló Munkáért 
Pályi András Kiváló Munkáért 
Révész István Kiváló Munkáért 
Síposs Zoltán Kiváló Munkáért 
Szebényi Géza Kiváló Munkáért 
Viczián István Kiváló Munkáért 
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Tisztelt Közgyűlés! 

Az 1989. évről szóló beszámoló és az 1990. évi munkaterv minden újszerűség, újító 
szándék mellett - bízom benne - hitet tesz hagyományaink mellett is. 

Ma, amikor - sajnos - sokszor lebecsüljük hagyományainkat, azt alapvető fontossá¬ 
gúnak ítélem, hiszen a Társulat 142 éves történetében sok gazdasági-politikai változás 
túlélésében voltak segítségünkre. Ha a mai egyre gyorsuló, sokszor kiszámíthatatlan irá¬ 
nyú változások közepette továbbra elsőrendű feladatunknak a földtörténet „lapjainak” 
kutatását és írását tekintjük, jól sáfárkodunk a több évtized után visszanyert jogi önálló¬ 
ságunkkal, akkor bizakodva tekinthetünk a jövőbe. Ehhez és az 1990. év sikereihez 
kívánok jó erőt, egészséget és 

Jó szerencsét! 
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ERTEKEZESEK 
Földtani Közlöny, Bull. of ihe Hungárián Geol. Soc. (1990) 120. 11-18. 

A váci Nagyszál Dachsteini Mészkövének 
szedimentológiai jellegei és diagenezise* ** *** 

Balog Anna'^'^-Haas 

(5 ábrával és 7 táblával) 

Összefoglalás: A váci Xagyszál-hegy fúrásokkal feltart Dachsteini Mészköve elsősorban a Lofer- 
ciklusok csökevényessége folytán meglehetősen eltér a formációnak a Dunántúli-középhegység más területein 
ismert kifejlődéseitől, mert túlnyomórészt az árapályöv alatt keletkezett, elsősorban a zátony mögötti külső self 
ooidos, illetve onkoidos homokdombjain. Az árapályöv kifejlődése ritka, és többn)nre szindiagenetikusan dolo- 
mitosodott. 

A Nagyszál-hegy Dachsteini Mészkövét jelentős mérvű másodlagos dolomitosodás is érte. Ez a dolomit álta¬ 
lában szabálytalan, tömzsös megjelenésű, és törési övezetekhez kapcsoUSdik. A szöveti vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy a dolomit viszonylag magas (90 “C feletti ) hőmérsékleten keletkezett, és valószínűleg a 
miocén andezit vulkanizmust kísérő hidrotermák hatására jött létre. 

Bevezetés 

Már ScHRÉTER Z. (1912) feltételezte, hogy a Dunazug-hegységi andezites vulkánosság 
hidrotermális folyamatai jelentős elváltozásokat okoztak a Budai hegység karbonátos kő¬ 
zetein. A Nagyszál első pontosabb földtani térképét ifj. Noszky J. (1936) készítette. A 
Dunai Cementművel (DCM) kapcsolatos kutatások során Vitális Gy.-Hegyi l.-né (1969) 
a Dachsteini Mészkőben talált, viszonylag nagy tömegű dolomit képződését hidrotermális 
folyamatokhoz kötötte. 

A váci Nagyszál-hegyen jelenleg is folyó építőipari nyersanyagkutatás során a Budapesti 
Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tan.székén behatóan vizsgáltuk a kutatófúrások 
rétegsorait. Ennek eredményeként megállapítható, hogy a Nagyszál Dachsteini Mészköve 
ősföldrajzi okok miatteltére formációnak a Dunántúli-középhegység más területein ismert 
kifejlődésétől, és a neogén hidrotermális hatások következtében diagenezisének története is 
sajátosan alakult. 

A vizsgált rétegsorok taciesjellegei 

A Nagyszál triász rétegsora a Dunántúli-középhegység litosztratigráfiai tagolásának 
rendszeréhez tartozik (1. ábra). Az itt mélyült fúrások kizárólag a Dachsteini Mészkő 
Formációt harántolták. A Dachsteini Mészkő a Dunántúli-középhegység legnagyobb részén 
ciklusos felépítésű. A ciklusok lényegileg azonosak az Északi Mészkőalpok Dachsteini 
Mészkövéből leírt, úgynevezett Lofer-ciklotémákkal (Sch\varz.\cher, W.-Haas J. 1986). 
Fischer (1964) eredeti leírása szerint a Lofer-ciklusok a diszkordancia (d) fölötti vörös 
vagy zöld színű, pelittartalmú, az árapály fölötti A-tagból; algaszőnyeges, jellegzetesen 

* Elhangzott a Budapesti Területi Szervezet 1989. április 5-iki előadóülésén. 
** Budapesti Műszaki Egyelem, 1111 Bp. XI., Sioczek u. 2. 

*** Központi Földtani Hivatal, 1051 Bp., .\rany J. u. 25. 
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M 
sw NE 

1. ábra. A tanulmányozott fúrások helyszíne. A Dunántúli-középhegység felsőtriászának idealizált szelvénye. 
Jelmagyarázat: N'joltvízi fácies: 1. Pelágikus mészkő. - Elzárt medence fácies; 2. Karbonátok, 3. Márga. - 

Karbonát platform fácies: 4. Mészkő, 5. Dolomit, 6. Záton>Tnészkő, 7. Onkoidos fácies. - 8. Üledékhézag 

Fig. 1. Localities of the studied boreholes. Idealized profile of the Upper Triassic in the Transdanubian 
Midmountains. L e g e n d : Pelagic fácies: 1. Pelagic limestone. - Closed basin fácies: 2. Carbonates, 3. Mari. 

-Carbonate platform fácies: 4. Limestone, 5. Dolomité, 6. Reef limestone, 7. Oncoidic fácies. - 8. Hiatus 

fenesztrális szerkezetű árapályövi B-tagból és változatos ősmaradvány-együttest tartalma¬ 
zó, világos, vastagpados árapályöv alatti C-tagból állnak. Az egyes ciklustagokon belül 
részletesebb vizsgálatokkal elkülöníthető kifejlődési típusok fáciesértelmezését a dunán¬ 
túli-középhegységi tapasztalatok alapján a 2. ábra mutatja be. 

A váci fúrások szelvényeiben legszembetűnőbb jelenség a Lofer-ciklusok hiánya, illet- 
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ve csökevényes kifejlődése. A B-tagok megjelenése ui. ritka, az A-tagoké p>edig teljesen 
alárendelt. 

A rétegsorok zömét tehát az árapályöv alatti képződmények teszik ki, ezek között is a 
self zátonymögötti, illetve a külső részének ooidos, onkoidos homokdombjaira jellemző 
onkomikrit és onkopátit fáciesek dominálnak. Ezt a fáciesmegoszlást a Vác-14. sz. fúrás 
kiértékelt szelvényével szemléltetjük (3. ábra). A feldolgozott fúrások zöme teljesen ha¬ 
sonló kifejlődést tárt fel. 

A fúrásokban észlelt fáciestípusok a gyakoriság sorrendjében a következők: 

1. Onkomikrit C5 
2. Biopelmikrit C2-C3 

3. Onkopátit C7 

4. Mikrit Cl 
5. Algafelszakadásos, 

intraklasztos meszes dolomit B2 

6. Onkoidos, peloidos, fenesztrális B3 

7. Homogenizált mikrit B5 

8. Breccsás, intraklasztos agyagos 
mészkő A4 

1. Az onkomikrit fáciesű kőzetek általában világos szürkésbarna színűek. Az onkoidok 
1-3 cm átmérőjűek, mennyiségük 8-10%. Magjuk intraklaszt, esetleg bioklaszt. A kőzet 
az onkoidok mellett peloid szemcséket és kb. 3%-nyi bioklasztot (foraminiferát, dasycla- 
dacea-metszetet) is tartalmaz (/. tábla, 1.) 

2. A biopelmikrit fáciesű szakaszok világosbarna, ill. sárgásszürke színűek, olykor 
bioturbáltak. A féregnyomokat sötétebb árnyalatú mésziszap tölti ki. A bioklasztok meny- 
nyisége 1-2%, leggyakoribbak a foraminiferák. A peloid szemcsék elhelyezkedése 
irányítatlan, a mátrix többnyire mikrit, de gyakoriak a pátos kalcitdrúzák is (1. tábla, 2.j. 

3. Az onkopátit fáciesű kőzetek általában szürkésbarna, világos sárgásszürke színűek. 
Az onkoidok mennyisége 65-70%, elhel>'ezkedésük irányítatlan, a szemcseközi teret kal- 
citpát tölti ki (grainstone szövet). Magjukban legtöbbször intraklaszt, ritkábban bioklaszt 
látható (11. tábla, 1.). Az onkoidok Peryt (1981) rendszere alapján porostromata típusúak, 
Girvanella jeWegü bekérgezésekkel. Gyakran Ortonella sp. is megfigyelhető (11. tábla, 2.). 

4. A mikrit fáciesű kőzetek színe általában világos, sárgásbarna, esetleg szürkésbarna. 
Szabad szemmel homogén, afanerites, néha kevés algaszőnyeg-felszakadást tartalmaz. 
Mikroszkóp! képe alapján mikrit, ill. pelmikrit szövetű (mudstone-wackestone). 

5. Az algaszőnyeg-felszakadásos, intraklasztos, meszes dolomit, dolomitos mészkő 
fácieshez tartozó minták világosszürke mikrites mátrixban több-kevesebb algaszőnyeg- 
intraklasztot tartalmaznak. Ezek mennyisége többnyire néhány %, de 70-80%-ot is 
elérhet. Átmérőjük 1 mm és 2 cm között változó. Az intraklasztok általában dolomitosod- 
tak, s a mésztartalom a befoglaló mikrit mennyiségétől függ (///. tábla. 1.). 

6. Az onkoidos, peloidos, fenesztrális fácies kőzetei leggyakrabban világos, illetve 
középsárga színűek. Jellemző rájuk az orientáltan elhelyezkedő, sávokba rendezett fe¬ 
nesztrális szerkezet. A fenesztrák a peloid vagy onkoid (mikroonkoid) szemcsék között 
alakultak ki. A szemcsék többnyire dolomitosodtak. A valószínűleg száradási eredetű 
fenesztrák belsejét nagyobbrészt kalcitpát, alárendelten dolopát tölti ki (///. tábla, 2.). 

7. A homogenizált mikrit fáciesű kőzettípus mindig középsárga színű, és gyakorlatilag 
minden esetben dolomitosodon. A homogenizáció feltehetően a leülepedés utáni bioturbá- 
ció, esetleg a dolomitosodás következménye. A kőzet dolomikrit szövetű. 

8. A breccsás, intraklasztos, agyagos mészkő fácies csak néhány esetben jelenik meg. 
Előfordulásuk viharüledékként értelmezhető, mivel a szupratidális feketebreccsa, illetve 
az algaszőnyeg eredetű intraklasztjaik kizárólag szubtidális pelmikrites mátrixba ágya¬ 
zódnak be. 
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4. ábra. Felszínközeb diagenetikus környezetek (Longmaxn, 1980 után) 

Fig. 4. Xear-surface diagenetic environments (after Longmaxn 1980) 

A Vác környéki Dachsteini Mészkő diagenezisének története 

A rétegsorok diagenezisének és porozitásának, makro- és mikroszkópos vizsgálatok 
alapján felvázolható történetét a 4. ábra szemlélteti. A felszínközeli diagenetikus környe¬ 
zetek (5. ábra) jellegzetes bélyegei a mintákon könnyen felismerhetők. 

Közvetlenül az üledéklerakódás után a tengeri freatikus zónában az igen nagy porozi¬ 
tású üledékek pórusait tengervíz töltötte ki. Ebben az aktív vízcirkulációjú övben 
csapódott ki az a jellegzetesen sugaras, szálas aragonit-, ill. Mg-kalcit cement, amelynek 
nyomai az inverzió ellenére mintáink között mind a szubtidális C-tagokban, mind az ár¬ 
apályzóna B-tagjaiban felismerhetők (IV. tábla, 1.). Ez a korai diagenetikus cement 
nagymértékű porozitáscsökkenést eredményezett. 

A tengerszint-ingadozások következtében az üledékek különféle felszínközeli diagene¬ 
tikus környezetbe, pl. a tengeri vadózus, a kevert vizű, az édesvízi freatücus, illetve az 
édesvízi vadózus zónába kerülhettek. E környezetek jellemző diagenetikus folyamatai a 
vizsgált mintákban jól felismerhetők. 

Az édesvízi freatikus zónában, ahol az üledék pórusai édesvízzel töltődtek ki, a jelleg¬ 
zetesen tengeri freatikus sugaras rostos aragonit, Mg-kalcit cement képződését a pórusok 
belsejében mozaikkalcit pát kicsapódása váltotta fel Í/V. tábla, 2.). 

A víz-üledék határ közelében a tengeri freatikus környezet stagnáló vizű zónájában jel¬ 
lemző folyamat a maró szervezetek hatására bekövetkező mikritesedés. Leggyakoribb az 
üledékszemcsék, elsősorban a bioklasztok körül kialakuló mikritburok (V. tábla, L). 

A szindiagenetikus, ill. korai diagenetikus dolomitosodás elsősorban az árapályövi B- 
tagokat érintette, de gyakran a közvetlenül ezek alatt települő szubtidális üledékekben is 
észlelhető. 

A korai dolomitosodás valószínűleg zömmel sabkha típusú, kisebbrészt azonban vízke¬ 
veredésből is származhat (mixing zónás). E kérdés eldöntése nyomelem-, valamint 
izotópvizsgálatokat igényel. 

Az üledékképződéssel közel egyidőben, helyettesítéssel végbemenő (szindiagenetikus) 
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5. ábra. A váci Dachsieini Mészkő diagenezisének folyamatábrája 

Fig. 5. Process of diagenesis of ihe Dachstein Limesione at Vác 
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dolomitosodás leglényegesebb jellemzője, hogy a kőzetek megőrzik eredeti szövetüket, 
porozitásúk jellegét (V. tábla, 2.), és egy-egy rétegben jelennek meg. 

Az édesvízi vadózus zónát az oldódás jellemzi, tehát ha az üledékek hosszabb ideig vannak 
ebben a környezetben, porozitásúk jelentősen növekedhet. Legelőször az aragonit, illetve 
Mg-kalcit anyagú szemcsék (ősmaradvány héjak (V7. tábla,!.), peloidok) oldódnak ki, és ez 
al^őrző (mold) típusú porozitás képződéséhez vezet (VI. tábla, 2.), később azonban e pó¬ 
rusok tovább növekedhetnek, illetve újak keletkeznek, ún. oldási üregeket (vug) hozva létre. 

Az édesvízi vadózus környezetben keletkezett pórusok, üregek az édesvízi freatikus 
zónában újra kitöltődhetnek (V/. tábla, 1.) mozaik kalcitcementtel. 

A Vác környéki Dachsteini Mészkő diagenezisének különleges, a Dunántúli-közép¬ 
hegység más részeiben nem jellemző folyamata az utólagos, gyakran jelentős mérvű do¬ 
lomitosodás. Ez nem köthető réteghez, általában tömzsös, szabálytalan megjelenésű, s 
minden esetben töréses zónák környékéhez kapcsolható. Ennek, továbbá Vitáus Gy.- 
Hegyi I.-né (1969) ásványtani és nyomelemvizsgálatai alapján feltételezhető, hogy ez a 
dolomitosodás a Dunai-andezithegység miocén andezites vulkánosságával összefüggő 
hidrotermális folyamatokhoz kapcsolódik. 

E másodlagos dolomitok összetétele mindig sztöchiometrikus, szövete xenotópos-A tí¬ 
pusú (VII. tábla, I.), amely J. M. Gregg-D. F. Sibley (1984) vizsgálatai alapján lazárólag 
90 °C felett jelentkezhet. A magas hőmérsékletű dolomitosodással járó átkristályosodás a 
kőzetek eredeti szövetét többnyire megsemmisíti, és az eredeti szöveti elemek körvonalait 
is csak ritkán hagyja meg. 

Mivel a dolomit romboéder tömegtérfogata 12-13%-kal kisebb a kalciténál, a másod¬ 
lagos dolomitok porozitása (kristályközi porozitás) jelentősen meghaladhatja az eredeti 
mészkőét. A kioldási üregekben megjelenő idiomorf, zónás dolomitkristályok (VII. táb¬ 
la, 2.) viszont alacsonyabb hőmérsékletű oldatokból válnak ki. Zónásságukat az oldat 
kémiai összetételének változásai, vagy zárványok befogása okozza. 

A késői diagenezis során főleg a törési zónák mentén felszálló Ca-ban gazdag hidroter- 
mák a feloldott dolomit helyét elfoglaló kalcit kicsapódása révén a dolomit visszakalcito- 
sodását eredményezték. 

Ennek során a kalcit először a dolomitkristályok határain jelenik meg (VII. tábla, 3.), 
később rezorbeált szegélyű dolomitkristályok jelzik a folyamat előrehaladtát. 
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Sedimentological features and diagenesis of the Dachstein Limestone 
of the Nagy szál Mt. at Vác 

Balog, A .-Haas, J 

Abstract 
The Dachstein Limestones of the N'agyszál Ml. at Vác explored by boreholes considerably differs írom the 

types of the formation known in other regions of the Transdanubian Mid Mountains, first of all due to the mdi- 
meniary characier of the Lofer cycles since it developed mosily in the subtidal zones, mostly on the back-reef 
outer shelf, on ooidic and onkoidic sand mounds. The tidal formations are rare and are usually syndiagenelically 
dolomitized. 

This Dachstein Limestone underwent a considerable secondary dolomiiizalion. The dolomité is usually of ir- 
regular massive appearance and is related to fault zones. Based on the textúrái studies it can be stated that it 
originated at a relalively high temperature (above 90 °C) and was most probably produced by the effecl of hydro- 
therms accompanying the Miocéné andesitic volcanism. 

CeiiMivieHTOJiorMqecKMe ocoőeHHOCTH h itHarenea aaxiuTeMHCKoro 
M3BecTHflKa ropbi Haabcaji 6jih3 r. Bau 

AHHa Ba-ior, Hhoui Xac 

yiaxiiiTeMHCKMM M3BecTHaK ropu Haübcaji 6;im3 r. Bau (.ncBoSepe^be /lyuaH ceBepuee r. Byaa- 

neuii) aoBOJibHO CMJibuo OTJiMiaeTca ot noauiöubix o6pa30BaHMH 3aayHaMCKoro CBcaueropba. 3to 

OTJIHHHC 3aKJlK)iaeTCíl B peayUWpOBaHHOCTH JlO^epCKMX UMK.IOB, HTO CBH3aHO C OTJlOateHMeM HMÍKe 

ypoBHH JiMTopaJiM, B otcpejb Ha ooMaHhíx MJiM OHKOMüHux necHaHux öyrpax 3apM4>OBOH oŐJiacTM 

Bueuiuero u]ejib4>a. JlMxopajibHhie 4)auMM BcxpeqaiocTa peaxo, m ohm qauie Bcero npoiu.riM aMarene- 

XMHeCJtyK) a0J10MMXM3aUMK). 

/laXlUXCMHCKHM M3BeCXHHK TOpU HaabCaJl 3axpOHyX XaKAC M MHXeHCMBHOH a0J10MMXM3aUMeH. 

CooxBCxcxByioiuMe aojiOMMXN o6u«tHO 3ajieraiox b bmíc HenpaŐMabphix xeji, CBfl3aHHbix c 30HaMhi 

pa3phiBHux HapyiucHMH. ripM xexcxypHux McaieaoBaHMax ycxaHaB.iMBaexcfl cpaBHMxejibHO BucoKaa 

(>90 "O xennepaxypa o6pa30BaHMfl aoJiOMMxa, sxo BcpoaxHO öujio oöycjiOBJieHO xMapoxepMajib- 

HOH aeaxejibHOCxbio b cbasm c aHae3MXOBbiM ByjiKaHM3bOb MMOueHOHoro B03pacxa. 
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A terrigén perm formációk uránércesedései ólomizotóp 
korának vizsgálata a kárpáti és balkáni térségben* ** 

Vincié János'^'^-Virágh Károly-Elek István 

(6 ábrával, 7 táblázattal) 

Összefoglalás: A dolgozat a mecseki, Balaton-felvidcki és Bükk-hegységi perm uránfelhalmozódásainak 
koradatait egymással és több külföldi lelőhely (Szepes-Gömöri Érchegység, Papuk, Zirovski Vrh, Nyugat- 
Balkán) adataival összehasonlítva értékeli. E koradatok szerint az urán dúsulásának jelenlegi mértéke az alpid-, 
főleg kréta időszaki tektonikai fázisokkal kapcsolatos elcmmobilizációk és áthalmozódások eredménye. 

Bevezetés 

A mecseki, Balaton-felvidéki, Bükk hegységi, valamint a szomszédos szlovákiai, hor¬ 
vátországi, szlovéniai és bulgáriai perm uránérctelepeinek és indikációinak anyagán 1977 
óta az alábbi mennyiségű izotópelemzéseket végeztük: 

A minták származása Ölomizotóp- 
színkép 
elemzés 

Tömegspektro- 
méteres 
elemzés 

Kővágószőlősi Homokkő Formáció 488 38 
Cserdi Konglomerátum Formáció 8 
Korpádi Homokkő Formáció 2 
Máriakéménd 3. fúrás 14 
Somberek 1. fúrás 10 
Balaton-felvidéki felsőperm 172 9 
Észak-bükki felsőperm 67 20 
Szepes-Gömöri Érchegység 4 
Papuk-hegység 5 
Zirovski Vrh 2 
Nyugat-Balkán-hegység 4 
Összesen: 761 82 

Az izotópszínkép-elemzéseket Fábry-Perrot mterferométercs optikai spektrométerrel a Nevszkij Expedí¬ 
ció analitikai laboratóriuma (Leningrád). a tömegspcktrométeres ólomi/otóparány-méréseket MI-1309. típ. 
tömegspektrométerrel az ELTE Fizikai-Kémiai és Radiológiai Tanszékén Kaposi O. és Balthazárné Vass K. 
kivitelezték, a MÉV radiokémiái laboratónumában - Sebessy L. irányításával - előálh'tott ólomdúsítmányokból. 

A fiatal uránkilúgzás és áthalmozódás nyomon követése cél jából az ólomizotóp-elemzéseket a kőzetek, ércek 
és vizek a-spektrometriával végzett uránizotóparány ^^°Th/^^^U) méréseivel egészítettük ki (Sebessy 
L, Bálevt Gy., Szabó L.). Az U-, Th-, Pb-tartalmukat ARE-6. típ. röntgenspektrométerrel a Nevszkij Expedíció 
analitikai laboratóriuma, majd a .MÉV röntgenlaboratóriumában Pai.lósi J. határozta meg. 

A vegyi elemzéseket a várható koncentrációknak megfelelő (íluonmetriás. klórfoszfonazo-3, arzenazo-3, 
ill.... VoLKOV) módszerrel, valamint a Th- és Pb-elemzésckct a MÉV analitikai laboratóriumában .Mohai M.-né. 
Nagy Gy. és Horváth Á. végezte. A radiometriai uránelemzéseket a MÉV radiometriai laboratóriumá¬ 
ban „négykomponenses” (U, Th, Ra, K) és P-y-módszerrel Vados L, Szilárd M.-né és LÁszi.ó B.-né végezte, - 
Ra/U-egyensülyi vizsgálatokkal kiegészítve. 

* Előadták az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 1988. IX. 2-i ankéiján. 
** 7624 Pécs in., Szigeti út 8/.A. 
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Az izotópszínkép-alapadatok a 206-, 207- és a 208-as tömegszámú ólomizotópok - 
atom%-ban kifejezett - viszonylagos mennyiségét tartalmazzák.Az elemzések átlagos 
hibája a 206-os és 207-es tömegszámú Pb-ra ±0,4 at.%, a 208-as tömegszámú Pb-ra ±0,6 
at.%. A ^^Pb at.% a gyakorlatban nem elemezhető; közelítő értékét a radiogén ólmok 
összegének (^^Pb + ^^Tb -i- at.%) és a 100%-nak a különbsége adja. A tömeg- 
spektrométeres mérések alapadataként az izotóparányokat adják meg s ezekből az at.%-os 
izotópösszetétel n. ± 0,01% abszolút hibával fejezhető ki. Az érc indikációkat és anomá¬ 
liákat minősítő radiogén „ólomfedezet”-et (a ^^Pb „valódi” radiogén összetevőjét) a 
mintában elemzett ^^b at% és a háttér at.% különbségeként kapjuk (A^^Pb I), 
vagy pedig a mintában elemzett ^°^Pb at.% és a 206p|j/207p|^ háttérhányados szorzatát von¬ 
juk ki a mintában elemzett ^oep^ at.%-ból (A^^Pb II). Az össz-ólomtartalom ismeretében a 
*^Pb at.%-ot g/t-ra számítottuk át.* 

A háttereket a hazai perm képződményekre az ércesedések meddő környezete adatai¬ 
nak statisztikus feldolgozásával határoztuk meg: 

206pb at.% 207pb at.% 206pb/207pb 

Mecsek 25,70 20,89 1,23 

Balaton-felvidék 26,14 20,90 1,25 

Észak-Bükk 26,12 20,89 1,25 

A külföldi lelőhelyekre - a perm-mezozóos uránércesedések kutatásánál használatos - 
átlagos háttérértékeket (^^Pb = 26 at.%, 206p^j/207p^ _ j 2I) alkalmaztuk. A minta urán- 
tartalmától és annak korától függő „valódi” radiogén ólmok (^^Pb(r), ^^*^Pb(r) és ^°^Pb(r)) 
számolásához ^^Pb/^°^Pb, ^^'^Pb/^^Pb, ill. 208p^j/204p|^ háttérhányadosként a perm végére 
(250 millió év) jellemző elméleti értékeket (18,55; 15,70 és 38,33) is alapul vehetjük.** 

A radiogén izotópadatokból számolt radiometrikus korok csak akkor igazak, ha szá¬ 
mottevő geokémiai izotópszelekció: szelektív U- vagy Pb-kilúgzás, ill. -behordás nem 
történt (V. T. Malüsev, 1981). Ez esetben a minta radiometrikus korai megegyeznek, azaz 
konkordánsak: t206 = t207 = hoi/hoe = l208- A korok egyenlőtlenségei (diszkordanciái) vi¬ 
szont utólagos U- vagy Pb-kilúgzásra, ill. -beszállításra utalnak. Pl. uránkilúgzásra 
következtethetünk, ha t206 > 1207 > hoilhoe'- szelektív ólomeltávozást jelez, ha t206 < t207 < 
< 1207/1206* 

Az ércesedések izotópkorainak területenkénti sajátosságai 
Mecseki perm 

A mecseki lelőhely (Kővágószőlősi Homokkő Formáció) U-Pb izotópkorára vonatkozó 
első adatokat Scserbakova és Ordixexec (1965) törnegspektrométeres ólomizotóp-elem- 
zési eredményeiből ismerjük (1. IC. táblázai b. adatsorát). 

A t206 koradatok változékonyságából (I és II. táblázat) az ércesedési folyamat többsza¬ 
kaszos voltára következtethettünk (Virágh K.-Vincze J., 1967). A t206 > t207 > hoihoe 
koreltérések uránveszteséges áthalmozódásra utalnak. A t206 < t207 < hoihoe korsorrendek 
és a 36 db tömegspektrométeres elemzésből számolt t206-t207 izokrónok közötti igen jelen¬ 
tős koreltérés (126 és 179 m. év) izotópszelektív ólom el táv ozást jeleznek (7. ábra). 

* A megfelelő radiometrikus kor (Stegena L., 1968) millió évben; = (6,5 • 10*) In [[1 + 1,63 ■ [^^‘PbCg/t) / U(g/t)]]. 
** A megfelelő radiometrikus korok (Faure, G., 1976) az I-Vn. táblázatok ^“Pb(r)/^”U, ^‘’^Pb(r)/^“U és a ^“Pb(r)/^“Th há¬ 

nyadosaiból, millió évben: 

tj„ = (6,446414 • 10») In [1 + (^“Pb(r)/^«U)], 

tj^ = (1,015383 ■ 10*) In [1 + (2°’Pb(r)/^“U)], 

tj„ = (20,21018 • 10») In [1 + (“‘Pb(r)/^'2U)], 

A ^'^Pb(r)/^“Pb(r) hányadosnak megfelelő t / W *^207 ^20* is számolás helyett egyszerűbben 
kézikönyvek (pl.: VOJTKEVICS et al. 1970) táblázataioól kereshetjük ta. 
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A mecseki felsőperm (Kővágószőlősi Homokkő Formáció) dúsított éremíntáinak ólomizotóp-összetétele, 

izotóparányai és koradatai 

Pb-isotopic composition, isotope ratios and age data of the enriched őre samples of the Upper Permian of 

Mecsek Mountains (Kővágószőlős Sandstone Formádon) 

M. táblázat - Table lA. 

A minta Jele 
Sign of sample 

U% Pb% 204 Pb 206pb 

at.%* 

207pb 208 Pb 

X-1 15,59 1,27 0,46 71,25 10,47 17,82 
\-2 41,62 2,08 0,91 50,60 15,47 33,02 
N-3 47,64 1,05 0,71 60,23 13,19 25,87 
NM 8,61 0,40 0,405 74,615 9,98 15,11 
N-5 67,54 3,60 0,79 56,19 14,00 29,02 

* lömegspektrométer-elemzések - mass spectrometric analyses (Scserbakova és Ordinbnec, 1965) 

IB. táblázat - Table IB. 

A minta jele ^^Pb(r)/^^®U 
Sign of samples 

2^Pb(r)/235U 20^Pb(r)/236pb(r) 206pb(r)/u 2<^Pb(r)/20^Pb(r) 207pb(r)/ 

2Wpb(r) 

N-1 0,05912 0,42189 0,05179 0.04755 154,9 22,76 
N-2 0,01950 0,09427 — 0,01578 55,6 17,0 
N-3 0,01200 0,07180 0.04579 0,00970 84,8 18,58 
NM 0,03607 0,02601 0,05233 0,02902 184,2 24,37 
N-5 0,02562 0,13573 0,03845 0.02077 71,1 17,72 

IC. táblázat - Table IC. 

A minta 
jele 
Sign of sample 

^206 *•207 *207/206 
millió év 
millión years 

*A206 

N-1 a 370 358 286 350 
b 375 360 285 — 

N-2 a 124 92 — 118 
b 125 90 — 

N-3 a 77 70 <1 73 
b 77 72 — — 

N^ a 228 235 286 216 
b 230 240 305 — 

N-5 a 163 129 <1 155 
b 165 130 - - 

a = ScsERBAKOVA és Ordinenec adatai (1965) alapján (lA. táblázat) számolt korok (ViNCZE J.-Elek I., 1985) - 
After data of S. & O. (1965) (Table lA) calculated agcs (Vinczf: J.-Elek I., 1985). 
b = ScsERBAKOVA és Ordixenec (1965) koradatai - Age data of S. & O. (1965). 

Az I. táblázat ércdúsítmányait jellemző izokrónok fiatalabb korokat jeleznek, disz- 
kordanciájuk jelentős csökkenésével (t206 = 70 m. év, t207 = 81 m. év). Az U-A^^Pb 
regressziónak megfelelő kor: 83 m. év. Az izotópszínkép-adatokat bővített U(g/t)- 
_^206pb(g/t) korrelációból (101 adatpár) az ércekre kapott izokrón kor (127,8 ± 10 m. év, 
2a. ábra) jól egyezik az la. ábra t206 izokrónjával (126 m. év). Az egyezés akkor is jó (123 
± 10 m. év), ha az U-A^^Pb regressziót az 7. ábra mintáira (36 db) számoljuk. 

Az izotópkorok „fiatalodása” az ércesedés függvényében szintén áthalmozódási folya¬ 
matokra utal. Az U(g/t)-A^^Pb(g/t) széles sávú korrelációját (10"^%-100% U) a log-log 
diagramon való ábrázolás szemlélteti (3. ábra). A korreláció szorossága (R = 0,93) azt 
jelzi, hogy a leírt módon számolt A^^^Pb „valódi"’ radiogén ólom; a regressziós egyenes 
meredeksége (M = 0,0177) pedig ennek megfelelő valószínűséggel adja az ércesedés átla¬ 
gos izotópkorát (132 ± 9 m. év). A diagramon az U tengely menti adatsor radiogén 
ólomfedezet nélküli „friss” uránáthalmozódás (részben mobiiis urán). 
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206 

la. ábra. A izotóparányok korrelációja a mecseki felsőperm ercminlaiban 

Fig. la. Correlation of isolope ratios ^^^L/^^’Pb-^'^^Pb/^^Pb in the Lpper Permian őre samples 
of the Mecsek Mounlains 

A minta A^^^Pb- és U-tartalmának viszonyából kiszámolható annak újvarisztid- vagy al- 
pid-urántöbblete vagy hiánya: tehát a minta uránmérlege. A viszonyítási idő: az átlagos alpi 
ércesedési kor (130 m. év), ill. a perm vége (250 m. év). A Kővágószölősi Formációban az 
uránmérleg redox-fáciesenkénti összesítése a „fedő és köztes vörös’' homokkövekben - az 
oxidált közeg mobilis uránhányada miatt - kb. 209f-os urántöbbletet mutat, ezzel szemben 

Ib. ábra. A ^^^U/^'^Pb-^^ Pb/^'^Pb izotoparányok korrelációja a mecseki felsőperm ércminláiban 

Fig. Ib. Correlation of isotope ratios ^^^L7^'^Pb-^°^Pb/‘'^Pb in the Lpper Permian őre samples 
of the Mecsek Mountains 
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az érctestek környezetében (a „zöld” és „köztes szürke” homokkőben, valamint a „fekü 
szürke” homokkőben)) 50%-os az uránhiány. A mérleghiány a perm végén szűnik meg. A 
II. táblázatndk az ércminták keverékéből készített N-999 jelű „modellmintájára” szá¬ 
mítható 215-240 m. éves t206 izotópkorok az ércen belüli alpid mérleghiány kiegyenlítődési 
idejére utalnak. Ez a -25%-os hiány a diagenetikus dúsulási fázisokban (triász) egyen¬ 
lítődött ki, a permre számolva +26% az urántöbblet. Az uránhiány vagy -többlet - akár 
egyetlen szelvényen belül is - érctestenként szeszélyesen változhat (4a. ábra), más szel¬ 
vényekben folyamatos urántöbblet (46. ábra) vagy -hiány (4c. jelentkezik. Mindez a 
lelőhelyen belül kilúgzási és felhalmozódás! övék váltakozását jelzi. 

A gránitra települő alsóperm korú Korpádi Homokkő Formáció talpát alkotó tarka ho¬ 
mokkőben a 9016. sz. mélyfúrással harántolt ércindikáció két mintájának izotópösszetétele 
egy permotriász diagenetikus (200 m. év) és egy kréta időszaki epigén fázis (100 m. év) 
jelenlétét valószínűsíti (Ila. táblázat). 

A szintén alsópermi Cserdi Konglomerátum Formáció vörösbarna homokkövének 
viszonylag redukáltabb kifejlődésében a Helesfa-3/a. mélyfúrással harántolt urán¬ 
hiányos ércindikáció a t206 korok (IIIb. táblázat) és az U-A^^^Pb közötti szoros korreláció 
(R = 0,97) alapján olyan diagenetikus felhalmozódás lehet (220 m. év), melyet fiatalabb át- 
halmozódások „bélyegeztek felül”; erre a t206 és t207 izokrón korok (136 és 336 m. év) 
eltérése utal. 

A Mecsek hegység DK-i előterében feltárt perm képződmények közül a Máriakéménd- 
3. sz. fúrásban a Kővágószőlősi Homokkő Formációnak megfelelő reduktív, zöldesszür¬ 
ke színű uránanomáliás homokkövek (IVa. táblázat, N-672, 673 jelű minták) izo¬ 
tópösszetétele uránhiányos, kilúgzott övezetre utal. Az N-670 jelű minta izotópössze¬ 
tétele a Jakabhegyi Homokkő Formációban harántolt alkáli diabáztufa kontaktján ész¬ 
lelt uránanomáliát - gyakorlatilag „ólomfedezet nélküli” - fiatal felhalmozódásnak minő¬ 
síti. 

A Somberek-I. sz. mélyfúrással harántolt perm képződmények ércindikációi {IVb. 
táblázat) erősen oxidált környezetbe áthalmozódott, fiatal alpi epigén dúsulások. A sze¬ 
lektív óíomeltávozásra utaló t206 < t207 kordiszkordanciák a t206 korok fiatalodásával (a 
kréta végén, 60 m. év körül) gyakorlatilag megszűnnnek. A t206 és t207 izokrón korok 
majdnem egyezőek (39 és 36,5 m. év). Az urán elsődleges megkötődése valószínűleg ké¬ 
sei diagenetikus: az U-A^^Pb-regressziónak megfelelő kor 164 m. év. 

Balaton-felvidéki perm 
Az uránveszteséget jelző kordiszkordanciák oly nagy mértékűek (t206 > t207), hogy 

majdnem minden esetben csak a t206 kor számolható (V. táblázat). 
Az összes elemzési adat (81 adatpár) alapján az U-A^°^Pb-korreláció ponthalmazá¬ 

hoz három regressziós egyenes illeszthető (3b. ábra): a felső, szaggatott vonal (M = 
0,0745) permnél látszólag idősebb (540 m. éves), erősen uránhiányos anomáliát jelez; 
a középső, folytonos vonal (M = 0,01939, R = 0,97) alpi urándúsulási fázisokat kép¬ 
viseli (t = 144 m. év); az alsó, szaggatott vonal (M = 0,0043) neogén anomáliát jelez (t = 
= 32,6 m. év). 

Az érc- és anomális minták 7 db tömegspektrometriás elemzési adatából meghatáro¬ 
zott t206 és t207 izokrón korok (41 és 105 m. év) bár igen nagy diszkordanciával, de minden¬ 
képpen az ércesedés fiatal alpi jellegét tanúsíOák. A 34 izotópszínkép-adatot is felhasználva 
ugyanezen következtetésre jutunk az U-A^^^Pb regressziója alapján (80,3 ± 15 m. év, 2b. 
ábra). 

Az uránfelhalmozódás időbeli különbségei területileg is elkülönülnek. Ólomizotóp- 
fedezetük szerint a badacsonyörsi, köveskáli, alsószalmavári ércindikációk és anomáliák 
kréta időszaki dúsulások (110, 105 és 68. év). Adataik a 3b. ábrán a középső regressziós 
egyenes köré csoportosulnak. Az alsó, szaggatott vonal köré csoportosuló balatonrendesi 
uránanomáliák viszont harmadidőszaki akkumulációk. A diagram U tengelyére eső sal- 
földi uránanomáliák pedig ólomfedezet nélküli, recens áthalmozódások. 
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2 

3 

4. ábra. Jellegzes uránmérleg-szelvényrészleiek a mecseki permből: a) Radiogén A^’^Pb-többlet (uránhiány) és 
^206pb.hiány (uránlöbblet) váltakozása az ércteslekben és környezetükben, b) Folyamatos radiogén A^®^Pb- 

hiány (urántöbblet) a vörös színű oxidált homokkő alsó részében és a zöldes és szürke színű (redukált) 
homokkő határövezetében, c) Folyamatos radiogén A^°^Pb-többlet (uránhiány) a feloxidált érctelepes 

összletben. 
Jelmagyarázat: 1. Vörös színű (oxidált) homokkő, 2-3. Zöldes és szürke színű redukált homokkő 

Fig. 4. Characteristic profiles of uránium balance from the Permian of the Mecsek Mountains: a) Altemation of 
radiogenic A^^^Pb excess (uránium shortage) and A^®^Pb shortage (uránium excess) in the őre bodies and in 

their environs. b) Continuous radiogenic A^^^Pb shortage (uránium excess) in the lower part of the red oxidized 
sandstone and in the boundary zone of the greenish-greyish (reduced) sandstone. c) Continuous radiogenic 

A206pb excess (uránium shortage) in the oxidized őre bearing sequence. 
L e g e n d : 1. red (oxidized) sandstone, 2-3. greenish-greyish reduced sandstone 
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Észak-bükki törmelékes alsóperm 
Az ércesedés U-Pb korvizsgálatának megbízhatóságát a radiogén ólomkomponenseket 

elfedő nagy mennyiségű - a kasolit\\oz (U^^-Pb szilikát), cerussziúxoz (PbCOs) és nem 
ritkán galenithez (PbS) kötött - nem radiogén összólomtartalom csökkenti’^ (VL táblázat). 

A minták ólomizotópjai nagyon különböző forrásból származhatnak. Egy részük a ka- 
solit és a galenit sztöchiometrikus összetételének megfelelő nem radiogén háttérólom, 
más részük az idősebb elsődleges uránásványok, vagy a fiatal másodlagos uránásványok 
urántartalmának bomlásából eredő radiogén ólom. Ráadásul a kasolit és a cerusszit sztö¬ 
chiometrikus ólma változó arányban az elsődleges uránásványosodásból áthalmozott - sőt 
izotópszelektíven áthalmozott - is lehet. 

A t206 > ho7 kordiszkordanciák jellege hasonló a Balaton-felvidékihez, de fokozottabban 
diszkordáns: az elméleti háttér ^^^Pb/^^Pb aránya nagyobbá mintákénál (VI. táblázat). 

Az ércminták 9 tömegspektrometriás adatából számított t206 izokrón a kor megállapí¬ 
tására nem alkalmas. Az uránfelhalmozódás átlagos felsőkréta korát (75 m. év) a regresz- 
sziós egyenes meredeksége (M = 0,01005) csak nagy szórással (±30 m. év) fejezi ki (2c. 
ábra). A teljes U-koncentrációváltozást átfogó U-A^^Pb-korreláció (57 adatpár, 3c. ábra) 
regressziós egyenese (M = 0,01706) által meghatározott ércesedési átlagkor (t = 127,7 ± 40 
m. év) - a laza korreláció (R = 0,68) ellenére - a mecseki és a Balaton-felvidéki permével 
egyezik. A 3c. ábra bal felső részén elkülönülő hat, nagy összólomtartalmú minta közül a 
három legnagyobb urántartalmúnak az adatait a V7. táblázat 61-K 3885/b, c és 3901/b. 
mintái tartalmazzák. A hat minta regressziós egyenesének (M = 6,4187) megfelelő lát¬ 
szólagos kor (13,9 md. év) arra utal, hogy azok egykori urántartalma a jelenleginél lényege¬ 
sen nagyobb lehetett. Idős (5 és 4 md. év) látszólagos kor adódik a t206 és t207 izokrónokból is. 

A bükki minták 8-10%-a ólomfedezet nélküli, recens urán. 

Az övezet külföldi perm időszaki képződményei 

A szlovéniai Zirovski Vrh két mintája t206 kora alapján egyértelműen alpi fázisú. Ezen 
belül az idősebb fázist a fekete, U-oxidos érc (GVF jelű minta), a fiatalabbat a másodlagos 
sárga U^'^-ásványokat is bőségesen tartalmazó érc (GVS jelű minta) képviseli. 

A Papuk hegy ségi ércindikációk koradatai a külszíni mállási öv uránkilúgzását tükrözik 
(PK-2 és PK^ jelű minták), - a mállási övön belüli fiatal alpi (kréta eleji és kréta végi) 
áthalmozódásokkal, esetenként szelektív ólomeltávozással (PK-9, GVR és NB jelű min¬ 
ták). A t206 és t207 izokrónok szerint (M = 0,(X)598 és 0,0677) a fiatal ércfázis már inkább 
paleogén (38,5 és 59,9 m. év). Az U-A^^Pb-regresszió (M = 0,00235) még fiatalabb (21,5 
m. éves) uránáthalmozódásra utal. 

A Szepes-Gömöri Érchegység négy mintája közül három a Novo-Veska Huta-i lelőhe¬ 
lyet képviseli, urános-rezes durva homokkő-gravelit (GM-UK jelű minta) és homokkő 
(SZL-II, IV jelű minták). Egy minta (GM-PU jelű) a dél-gömöri urántartalmú apatitos-fi- 
nomtörmelékes sorozatból származik. A t206 és t207 korok diszkordanciája a kréta időszakon 
belül marad. Az U-A^^Pb-regresszió meredeksége (M = 0,0148) Ilim. éves átlagos kort 
jelöl. A t206 és t207 izokrónok (M = 0,01962 és 0,1396; 0,99-es korrelációs tényezővel), ill. 
korok (125,2 és 125,8 m. év) teljesen egybevágnak. A Novo-Veska Huta-i érc 80 tömeg- 
spektrométeres elemzésen alapuló értékelése szerint az alsókréta (130 ± 30 m. év) 
áthalmozódási fázison kívül a primer ércesedés felsőperm kora (240 ± 40 m. év) is hatá¬ 
rozottan megállapítható (Arhangelszkij és Dániel, 1981). 

A bulgáriai nyugat-balkáni perm négy ércmintájának t206 koradatai - a mecseki permből 
vett N-1-5 jelű mintákéhoz (/. táblázat) hasonlóan - a permo-triász és a kréta- 
harmadidőszak között szórnak. Tehát: valószínű, hogy az ércesedés - a mecseki perméhez 
hasonlóan - több fázisú folyamat volt. Az egyedi minták ho^-hw-htíjlioe kordiszkor- 
danciái, valamint a t2(^ és t207 izokrónok (M = 0,0667 és 0,08704) és a megfelelő korok (44 
és 363 m. év) eltérései azonban nagyobbak, mint a mecseki ércnél, s a Balaton-felvidékihez 

* 1 % összólom-tanalomnál a ai.% ±0,l%-os abszolút hibája (±10 g/t Pb) - alpi relációban kb. 600 g/t urántöbbletet 
vagy -hiányt eredményez azU-mérlegben. Ugyanilyen a kihalása a hátiérmeghaiározás még csekély (±0,1 %-os) pontatlanságának is. 
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hasonló méretűek. Az U-A^^^Pb-regresszió (M = 0,00579) alapján meghatározott átlagos 
ércesedési kor (43,6 m. év: paleogén) megegyezik a t206 izokrónkorral. 

A külföldi perm rétegsorokhoz kötött urán 15 elemzési adatából meghatározott t206 

izokrón (M = 0,0168) kora tehát 107,9 ± 3 m. év (Kt = 0,97), az U-A^^Pb-regressziónak 
(M = 0,0133) megfelelő átlagos ércesedési koruk pedig 145 ± 3 m. év {2d. és 3d. ábrák). 
Az átlagos regresszió mellett azonban - lelőhelytől függetlenül - egy kréta végi ércesedési 
fázis (M = 0,00929; 69,5 ± 0,5 m. év) is felismerhető. 
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Az ércesedési fázisok elkülönülése a t206 korhisztogramokon 

A koradatok nagy változékonysága miatt a t206 korhisztogramok felépítéséhez sok adat 
szükséges a koreloszlás véletlenszerűségének kiküszöböléséhez. Segítségével azonban az 
izotópszínkép-adatokból számított korok is statisztikusan érteimezhetőkké válnak. A t206 

korok gyakoriságát a földtörténeti időskála függvényében ábrázoló hiszto^amokat két 
változatban készítettük el. Az egyik a ^^Pb(r)/^-C^ korok {5a. ábra), a másik a ^^Pb/U korok 
{5b. ábra) gyakoriságát szemlélteti. A 238y/204p|^_206p^/204p|5 U-A^^^Pb-regressziók 
(izokrónok) az ércminőséggé való áthalmozódás átlagos korát jelzik {la., 2. és 3. ábrák), a 
korhisztogramok gyakorisági csúcsai pedig az ércesedési folyamatsor fő időbeli fázisait és 
azoknak az orogén ciklusokhoz és fázisokhoz való viszonyát rajzolják ki. Bár a radiogén 
206pb eltérő számolása következtében az 5a. és 5b. hisztogramok csúcsainak nagyságai és 
helyei eltérnek egymástól, a koreloszlás jellege 10 m. éves elcsúszással mégis megegyezik. 

A korok gyakoriságának a permmel kezdődő folytonossága és kisebb gyakorisági 
csúcsai egy „elsődleges” perm-permotriász korú, szingenetikus és korai diagenetikus 
uránfelhalmozódásra utalnak. A kréta időszakig bezárólag a korok gyakorisága tovább nő; 
a növekedésen belüli gyakorisági csúcsok pedig a diagenetikus-és epigén áthalmozódások 
szakaszosságát mutatják. A kréta eleji és a kréta végi kettős gyakorisági maximum az 
ércminőséggé koncentrálódás fő epigén fázisait jelzi. Bár a harmadidőszakban is több 
áthalmozódást jelző csúcs észlelhető, a krétát követően a gyakorisági eloszlás mégis „le¬ 
cseng”. A gyakorisági eloszlás ezen jellege a Balaton-felvidéki, a bükki és a külföldi 
permre is érvényes, bár az egyes fázisok idejében és intenzitásában bizonyos különbségek 
és eltolódások mutatkoznak. A külföldi lelőhelyeken (a bulgáriaiak kivételével) a har¬ 
madidőszaki fázisok erőteljesebben jelentkeznek, az alsókrétánál idősebb fázisok pedig 
hiányoznak. A „hiányt” azonban a lelőhelyek kis adatszáma is okozhatja. 

Az U-A^^Pb korhisztogramon (5b. ábra) a radiogén ólomfedezet (A^^^Pb) nélküli 
uránáthalmozódások „zérus korú” mintái - különösképpen a Balaton-felvidéki és a bükki 
területen - a skálán túlterjedő értékű gyakorisági csúcsot adnak. Jelentős hányaduk 
annyira fiatal felhalmozódás, ill. jelenleg is mozgó urán, hogy ^^^U-izotópban való dú- 
sultságuk > 1), valamint a Ra/U-egyensúlynak az U javára való (Ra/U < 1) 
eltolódása többé-kevésbé élesen jelentkezik. A kilúgzott, uránhiányos mintákat pedig - a 
permnél idősebb látszólagos korokat adó radiogén ólomtöbbletükön felül, ha kilúgzásuk 
fiatal, ill. jelenkori volt - a ^^^U-izotóp relatív hiánya és/vagy 1-nél lényegesen nagyobb 
Ra/U-arányok jellemzik. 

Az ércesedési fázisok korvdzsgálata konkordiadiagramon 

A 2°^Pb/^^^U-^^Pb/^^^U izotóphányadosokat derékszögű koordináta-rendszerben ábrá¬ 
zolva az azonos korú minták egy egyenesre (izokrónra) esnek. Ha az uránércképződés 
többszörös áthalmozódás eredménye, annak megfelelő számú, eltérő iránytangensű (disz- 
kordáns) izokrónt kapunk. Az egyes izokrónokhoz tartozó radiometrikus kort a 
konkordiagörbével való metszésük korskálaértéke adja. E görbe bármely pontjához tar¬ 
tozó t206 és t207 korpárok t206 és t207 korai egymással egyezőek (konkordánsak). 

A mecseki, a Balaton-felvidéki és a bükki perm ércmintáit - az uránáthalmozódás nö¬ 
vekvő mértékének megfelelően - rendre növekvő t206. t207* hoi/ho6 kordiszkordanciák 
jellemzik. Megkíséreltük a kordiszkordanciáknak az I-\ II. láblázaiok ^^^Pb(r)/^^^U- 
206pb(r)/238u hányadosaiból szerkesztett konkordiadiagramban való egyeztetését (6. ábra). 
A diagram azonban nem értelmezhető a szokásos módon. A mecseki lelőhely N. 1-5. jelű 
ércmintáinak adataiból (I. táblázat) ugyanis nem szerkeszthető olyan diszkordancia- 
egyenes, amely metszené a konkordiagörbét. A //-///. táblázatok adatainak többsége fel 
sem rakható a diagram pozitív x, y mezejébe, a ÍV-VII. táblázatok adataiból pedig csak 
néhány vihető fel. A konkordiagörbe fölé eső ponthalmaz uránkilúgzást (ólomtöbbletet), a 
görbe alatti pedig urántöbbletet (ólomkilúgzást) jelez. 
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A diagramon megfigyelhető a ponthalmaznak az X tengellyel enyhe szöget bezáró, 
közel párhuzamos sorokba rendeződése. A sorokhoz többé-kevésbé szorosan illeszthető 
regressziós egyenesek (a 6. ábrán 5-8), valamint az általános regressziótól eltérő irányú 
pontsorokhoz maximális illeszthetőséggel (R > 0,99) felvehető diszkordanciaegyenesek 
(a 6. ábra jelkulcsán: 9) metszik a konkordiagörbét. Az ezen metszési pontokhoz tartozó 
idősorok pedig megfelelnek a t206 korhisztogram ércesedési csúcsainak: 

b06 gyak. 
csúcs, m. év 

(5a. ábra) 

^207-^206 

regressziók 

konkordia- 

melszésponljai, 

m. év 

^207“l206 

diszkordiák 

konkordia- 

melszéspontjai, 

m. év 

250-260 

220-230 228 

190-200 190 

160-170 156 159 

130-140 

100-110(120) 115 115 

80- 90 77 

96 

A Balaton-felvidéki, a bükki és a külföldi permnek a diagramra eső adatai többnyire jól 
illeszkednek a mecseki adatokból szerkesztett egyenesek valamelyikéhez. A mecseki permi 
minták átlagos t207-t206 regressziójához (6. ábrán: 5) tartozó konkordia-metszéspont (235 ± 
64 m. év) - az uránmérleghez hasonlóan - az elsődleges uránfelhalmozódás átlagos idejét 
jelzi, a 228 m. éves regressziós izokrón pedig ennek fő fázisára utal. Az 7. ábra urándús 
ércmintáira - a fiatal alpi továbbkoncentrálódás kort felülbélyegző hatására - már 206 ± 11 
m. évre csökken a felhalmozódási átlagkor. A 228 m. éves izokrón fölötti ponthalmaz 
elhagyása után kapott átlagos regresszió konkordia-metszéspontja (166 ± 11 m. év) adhatja 
az uránáthalmozálások (diagenetikus + epigén) átlagkorát. Ha a negatív X mezőbe eső 
adatokat is figyelembe vesszük az átlagos regresszió meghatározásához (összesen 128 
adatpárból y^p = 0,0188; M = 0,00815; R = 0.978). úgy a konkordia-metszéspont 126,5 ± 
2,5 m. év, amely megegyezik az la., 2a. és 3a. ábrák izokrónadataival. 

Ös.szefoglalá.s 

A mecseki perm uránércesedése 180-200 m. évet átfogó, sokfázisú, progresszív folya¬ 
mat volt: a permben kezdődött, a krétában két fázissal tetőzött, de a harmadidőszaki áthal- 
mozódások is jelentősek voltak. 

A Balaton-felvidéki és bükki permben a mecsekinél erőteljesebben jelentkeznek a kréta 
végi-harmadidőszaki uránmobilizációk. A t206 korhisztogramból - a mecseki analógiák 
alapján - nagy valószínűséggel a szin- és diagenetikus uránakkumulációk kora is levezethető. 

Nemcsak a hazai, hanem a vizsgált külföldi lelőhelyeken is kimutatható az uránércese- 
dés valamelyik alpi (kréta eleji és/vagy kréta végi) fő (epigén) fázisa, amit még jelentős 
harmadidőszaki fázis(ok) követ(tek). 

A lelőhelyenkénti néhány elemzési adatból csak a bulgáriai permben következtethetünk 
több-, ill. sokfázisú ércesedési folyamatra. A krétánál idősebb uránfelhalmozódások csak 
nagyszámú adatra épülő korvizsgálat esetén bizonyíthatók (pl. a szlovákiai permben). 
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Pb-isotope geochronology of uránium mineralizations of the terrigenous 
Permian formations in the Carpatho-Balkan region 

J. Vincze*-K. Virágh-l. Elek 
Abstract 

Pb-isotope ages of uránium ores in Permian clasiic formations of Hungarv (Mecsek Mountains, Balaton 
Highland, Bükk Mountains) arc discussed in relation to the Permian mincrali/ations of the Carpatho-Balkan re¬ 
gion. Comparison is made between the ages of Pennian uránium ores and those of Croatian. Sloveman and 
Bulgárián localities. Emphasis is pút on the Mecsek occurrcncc and its environs (498 I^-isotope speetra, 62 mass 
spectrometric analyses). Less data are available on the Permian of Balaton Highland (172 isotope speetra, 9 mass 
speetrometne analyses) and of the North Bükk Mountains (67 isotope speetra and 20 mass spetrometne analy¬ 
ses). Other Permian localities are represented by 2 to 5 mass speetrometne data. 

Tables I-VII contain the analytical data, isotope ratios and indiviual ages of the őre samples. The correlation 
of U and of radiogenic Pb contents extending over 6 to 7 orders of magnitudes are demonstrated in log-log dia- 
grams (figs 3a-d). 

The single t206. t207> ^207^206 ^8^ ^^ta of the samples arc uneonform; the t206 age data are strongly changing 
themselves. The measure of age unconformitics is higher in the ores of the Balaton Highland and Bükk Moun¬ 
tains than in that of the Mecsek Mountains. The ages of the Papuk Mountains and of the West Balkan Mountains 
are alsó unconfonn. The age unconformity is manifested alsó in the t206 and t2a7 isochrons: e. g. in case of the 
Mecsek Mountains these are 126 and 179 MA (figs la-b). This unconformity is caused by the fact that the recent 
őre concentration has developed nőt dunng onc short episodc-like geological time interval bút is the result of a 
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multi-phase redeposilion. The average ages of concenlraiion lo őre are shown by ihe regression lines offigs 2 and 
3. These are 132.8 MA (Mecsek Mountains), 144 MA (Balaton Highland), 127.7 MA (Bükk Mouniains). Re- 
lating to average age (or to the Permian), Ihe uránium balance of ihc uraniferous sequences can be calculaled. 
The whimsical change of uránium excess or shortage can be expenenced even in a single profile (figs 4a-c). 

The frequency maxima of the t206 age histograms (figs 5a-b; tahié Vili) indicate the main tempóra! phases of 
the process of mineralization as well as their rclation to the orogenic cvents. The continuity (and smaller peaks) 
of frequency curves starting with the Permian relatc to the syngcnetic to early diagenetic fixation of the U. Up to 
the Cretaceous peaks within the increasing frequency show the periodicity of the dia- and epigenic redepositions. 
The great double maxima at the beginning and at the end of the Cretaceous indicate the main epigenic phases of 
minerahzation. In all studied locahties one of the main. i. e. Early Cretaceous and/or Laté Cretaceous epigenic 
phases are represented that were followed by remarkablc Tertiary phases. as well. 

The concordia diagram (fig. 6) requires an intcrpretation that diflers from the traditional one. Most of the dala 
are arranged in parallel series being slightly inclined to the X-a,\is. The interseclions of the regression ünes thal 
can be fitted ot the series w-iih the concordia curve correspond to the daies of the “phases of minerahzation” being 
similar to the age histograms. The average regressions of the poinls reprcseni average minerahzation ages com- 
pnsing several phases. The discordie hnes being maximally fitted to ihc point series in different directions meel 
the isochrons in knois on the concordia curve. 

Manuseript received: 9*^ June, 1989. 

HayqeHMe CBMHU0B0-H30T0nH0B0 Boapaexa ypaHOBwx pyii xeppHreHHbix 

nepíMCKMx TOJiiu KapnaTO-Ba.iKaHCKoro pernona 

B. Bmhuc, K. Biipar, M. 3.ick 

/laHUhie no CBMHUOBO-MSOTonHOMy Boapacxy nepMCKMX o6jiOMoqHbix Tonin Bchi phm (b ropax MeqeK m 
BtOKx, a laxiKe na BajiaiOHCKOM Haropbc) paccMaipHBaiOTOi Ha 4>OHe opyaeHeHMa b nepMCKnx ornojKeHMax 
Kapnaio-BaJiKaHCKoro perMOHa. ilaHHue no Boapacxy HaKOíuíciiMM ypana b iiepMM BcHrpMM conocxaBJia- 
lOXCfl C XaKOBUMM 00 HCKOXOpuXM MCCXOpOXaCHMÍlM B CiOBaKMM. AOpBaXMM. ClOBCHMM M BoJirapMM. 
HaHÖonee aexajibHO wayieHO Me^cKCKoe .mccxopoaíchmc m erő okpccxhocxm (498 MaoxonHux cnexxpoB, 
62 Macc-cneKxpaJibHbíx aHaJiMsa). McHee acxaJibHO wayHCHa iiepMb BajiaxoHCKoro HaropbH (172 MSOxonHux 
cneKxpa, 9 Macc-cneKxpajibHux aHa-inaoB) m rop Bkdkk (67 MJOxoiiHhix citeKxpoB, 20 .Macc-cneKxpajibHux 
aHajiM30B). SapyöcAHaa nep.Mb npeacxaB.ieHa 2-5 .Macc-cneKxpa.fibHbiMM aHa.iM3aMM. 

B xaÖJiHuax I-VII npeacxaBJieHU pesyjixaxu aiiajiMaa pyaHbix npo6, MaoxoiiHue oxHOiucHHa m mhüm- 
BMüyajibHue Bospaexa no hmm. Koppcjihummohhuc aaBMCMMOcxM MCAiiy ypanoM m paaMoreHHhiM cbmh- 
uoM MJiJHOcxDMpyioxcfl JiorapM$MM«iecKMMM jMarpaMMaMM oxBaxhiBaiomMMM 6-7 nopaaxoB Be.fiMaMH 
(pMC. 3a-d). HHaMBMayaJibHbíe Boapaexa npo6 t206 ho':- flBJiaioxca HecorJiacHhiMM; Boapaexa t206 
caMM no ceőe mmciox Sojibuioíi paaőpoc. oHaacuMa Boapacxiiux iiecorjtacMM b 6a.iaxoHCKMx m ocoSchho 
B öiOKKCXMx pyaax naMHoro Buuje, hcjkcjim b MeacKCKMX. Boapaexa pya m3 rop üanyK m 3anaiiHux Ban- 
xaH xaKxe oÖnapyacMBaiox SHaiMxejibHbie HCCoi JiacMa. 

HecorjiacMa BoapacxoB npoHBJiaexca xaKJKC m b MaoxpoiiHhix Boapacxax t206 m I207. nanpM.Mep, b 
MeacKCKMx pyaax oho cocxaBJiaex 126 m 179 mjih. .lex (pMC. la-b). BoapacxHue HecornacMa BuauBa- 
loxca xeM oöcxoaxeJibCXBOM, axo coBpeMCHHue pyaHhje KOHuenxpauMM bo3hmkjim ne b pa.Mxax oaHoro, 
3nM3oaMiecKOro MHxepBa-ia reo.iorMiecKOM mcxopmm, a HBJiatoxca pe3y-'ibxaxoM MHOroaxanHoro nepe- 
oxJiOAeHMH. 0 cpeaHCM B03pacxe snMreHexMaecKMx 4)a3 B03HMKH0BCHMfl pyanhix KOHuenxpauMH mojkho 
cyaMXb no npaMux perpeccMM na pMC. 2 m 3. 3xox B03pacx b Mcickckmx ropax cocxaBJiaex 132,8 Ha 
BajiaxoHCKOM naropbe - 144, a b ropax Bíokk - 127,7 mjih. .lex. Mojkho paccaMxaxb ypaHOBuíi öajianc 
BMCuiaiomMX xojim no oxHOmeHMio k cpeaneMy B03pacxy mjih k nepMM. BuB.ieHU xaoxMaHue KOJieöaHMa 
M36uxKa MJiM Hcaocxaxxa ypaiia aa*e b oxacjibHO B3flxhix pa3pc3ax (pnc. 4 a-c). 

MacxoxHbJMM MaKCM.MyMaMM Ha rMCxorpa.MMax B03pacxoB 1206 (pwc. 5a-b, xaÖJi. VIII) oxMcaaioxcH 
ocHOBHhie ^a3u npouecca opyacHeHMH bo bpcmchm m mx cooxhoiuchmh c oporcHHUMM coöuxMa.MM. He- 
npepuBHOcxb aacxoxHOM kpmboh, naiMHaa c iiepbM, a xaxxe ce neSoJibutMe hmkm yKa3hiBaiox Ha cmh- 
renexMiecjcoe-paHHeaMareHexMiecKOc oca*acHMC ypana. Öhkm na ^ne oöuiero B03pacxaHMa aacxox 
BOJioxb ao MCJia CBMaexeJibcxByiox o cxaaMííHocxM aMarenexMHecKoro m aimreHexHaecKoro nepeoxjioate- 
HMa. BojibuiMM aBOMHUM MaKCMMy.MOM c oMKaMM B Hasajic M KOHue MCJia ox.Metaioxca ocHOBHbie aoMre- 
HexMtecKMe ^a3u opyaeneHMa. Ha Bcex M3y«ieHHhix MccxopoAacHMHx iipeacxaBJieHa oana m3 rnasHux 
anMreHexMaecKMX (I)a3 opyaeHCHMa b nasajie mjih kohuc MCJia, 3a KOxopuMM cieaoBaJiM 3Ha«iMxeJibHbie no 
CBOeíi MHXeHCMBHOCXM XpeXMlHUe Í>a3hl. 

ÜMarpaMMa corJiacMa (pnc. 6) xpeöyex MHxepnpcxauMM, ox-iMaaiouieMca ox oŐuihom. Bojibuimhcxbo 
xoqcK Ha hcm pacnpeaejiaexca b napajiJiejibHux no.iocax noa HCÖojibuiMM yrjiOM k ocm X. ToaxaMH ne- 
peceacHMH npH.Mux perpeccMíi (m30xpoh) sxmx nojioc c kpmboh cor.iacMH oxMeiaioxcH momchxu BpcMe- 
HM, npMMCpHO COOXBCXCXByiOUlMe B03paCXaM « (|)a3 OpyaCHCHM », BUaeJlCHHUMM Ha OCHOBaHMM TMCXO- 
rpa.MM B03pacxa. CpeaHMMM npaMUMM pcrpeccMM no coBOKyiiHOCxM xoick npeacxaBJiaioxca cpeaHMC 
B03pacxa opyacHCHMH, oxBaxuBaiouiMe HCCKOJibKO 4*13. ripflMhic HCcorjiacMH, nocxpocHHue npn MaKCM- 
MajibHOH yBa3KC c nojiocaMM xotex, noaxoaax k kpmboh corJiacMa b y3Jiax ee nepeceiCHMa M30xp0HaMM. 
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A Lábatlan környéki eocén képződmények az 
alsóeocén kőszéntelepek prognózisa szempontjából 

Dr. Gidai László"^ 

(7 ábrával) 

1. Bevezetés 

A Dorogi-medence Ny-i peremén levő Lábatlan, társközségével. Piszkével együtt a ma¬ 
gyar eocén kutatásának klasszikus területe. 

Több mint száz éve annak, hogy a Dorogi-medencében bányászott vastag, jó minőségű 
barnakőszén-telepek felkutatására időnként kísérletet tesznek. Volt, aki vérmes remé¬ 
nyeket táplált (Taeger H. 1914.), volt, aki annak meddősége mellett foglalt állást 
(Rozlozsxik P. 1925.) 

A terület 1 : 5000-es méretarányú részletes földtani térképezése, a térképező és szer¬ 
kezetkutató fúrások eredményei alapján végleges választ adhatunk arra a kérdésre, hogy 
prognosztizálhatók-e műrevaló alsóeocén barnakőszén-telepek Lábatlan környékén. 

2. Kutatástörténeti áttekintés 

A Lábatlan környéki eocén képződményekről az első áttekintéseket Hantken M. (1868, 
1871) készítette. Eredménytelen szénkutatásról számolt be Lifpa A. (1909), rövid leírá¬ 
sa után Taeger H. (1914) a terület szerkezeti viszonyaival foglalkozott, az alsóeocén kő¬ 
szén kutatási lehetőségeit pozitívan ítélte meg. Rozeozsnik P. (1925) a területről korszerű, 
ma is helytálló megállapításokat tartalmazó összefoglalást készített. A tarka agyag¬ 
sorozatot a paleocénbe sorolta be, s a terület produktivitása kérdésében negatív álláspontra 
jutott. Munkája őrizte meg számunkra a MÁK II. sz. fúrás rétegleírását. Vigh Gy. (1928) 
1 : 25 000-es színes földtani térképet közölt a területről. Fontosnak tartom Szőts E.-nek 
(1956) azt a megállapítását, hogy a fúrásokban kimutatott fekvő tarkaanyag felett az 
alsóeocén operculinás agyagmárga következik. Gidai L. (1961/a, b, c, 1962/a, b) és Vigh 
G. (209-es lap területe) a terület 1 : 50(X)-es felvételét készítették el. 

E sorok írója (1967) a Dorogi-medence Ny-i területén az alsóeocén barnakőszén- 
összletnek három nagyobb kifejlődési területét különítette el. Lábatlan környékét az 
ÉNy-i, kőszenes agyag kifejlődési övbe sorolta be. 1972-ben megjelent összefoglaló mun¬ 
kájában monografikus áttekintést adott a Lábatlan környéki eocén képződményekről. 

3. A terület lehatárolása, feltárásai és fúrásai 

a) lehatárolás 

A vizsgált területet délen a Gerecse hegység felszínen levő mezozoós rögcsoportja, 
E-on a Duna, illetve az országhatár zárja le. A nyugat felől csatlakozó területtel már ko- 

* Magjar Állami Földtani Intézel. 1143 Budapest XIV., Népstadion út 14. 
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rábban foglalkoztam (Gidai L. 1977). Keleten a nyergesújfalui kifejlődési területhez 
csatlakozik. 

b) feltárások 

A terület eocén képződményeiről a 2. ábra ad áttekintést. A Köszörűkő-bánya és a 
Saskő-tető között, ÉNy-DK-i irányban közel 2,5 km hosszú és 150-200 m szélességű 
sasbércvonulat húzódik. Itt uralkodóan a kréta időszaki képződmények találhatók meg a 
felszínen és negyedkorral fedve. Két helyen az alsóeocén fekvőösszlet is megtalálható. A 
Rókás-gödörnél és a Homok-ároknál a kréta szintén a felszínre bukkan. 

Lábatlan község déli része, az Arany-hegy és a Saskő-tető között van egy háromszög 
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alakú, fővetőkkel határolt, kiemelt, kb. 2,7 km- nagyságú terület, ahol az alsóeocén fekvő 
tarkaagyag számos helyen megtalálható a felszínen, illetve negyedkori képződmények 
fedik azokat. Ez a területrész szénkutatás szempontjából eleve kiesik. 

A Gerecse hegység és a Köszörűkő-bánya-Saskő-tető között, az Öreghegy, Kis-Bersek 
és a Pecek-hegy környékén, valamint Lábatlan község területén, és az Aranyhegy É-i elő¬ 
terében a negyedkori takaró alatt középsőeocén képződmén>'ek vannak. Az L-3. sz. fúrás¬ 
tól É-ra feltételezzük a felsőeocén jelenlétét is. 

c) fúrások 

A MÁK 1915 körül a területen három fúrást mélyített le. A fúrások helye a Dorpgi 
Szénbányáknál lévő eredeti térképvázlat alapján ismert. Rétegleírás viszont csak a MÁK 
II.-es számúról maradt fenn. 

Rozlozsntk P. (1925) dolgozata szerint utóbbi fúrás a következő eocén rétegsort mu¬ 
tatta ki: 

4,0- 7,0 m Barnásszürke kagylós márga. 
7,2-14,0 m Operculinás agyagmárga. 

14,0-30,0 m Tarkaagyag, homokos kavics. 
30,3-58,3 m Fehér, barna vasrozsdás homok. 

Tehát az alsóeocén fekvőösszletbe belejutott, de kőszenet nem harántolt. 

A Saskő-tetőn mélyült a Lábatlan 2. sz. mélyfúrás (3. ábra). Az alsóeocén faunamentes 
tarkaagyag és homokkő összlet itt az alsókrétára települt, s közvetlenül pleisztocén homok 
és lösz fedi. Valószínűleg utólagos letárolás következtében hiányzik a fiatalabb eocén 
rétegsor. 

Az 1^3. sz. fúrás (4. ábra) a Duna-parton, a lúbatlani Újlakótelep mellett mélyült. A 
150 m mély fúrás 115,0-150,0 m-ek között terresztikus kifejlődésű, faunamentes aleuritos 
homok és agyagos aleurit („tarkaagyag”) rétegeket harántolt anélkül, hogy a mezozoós 
medencealjzatot elérte volna. A sekélytengeri kifejlődésű. alsóeocén operculinás agyag¬ 
márga összlet közvetlenül az alsóeocén tarkaagyagra települ. A fúrás az alsóeocén bama- 
kőszén-összlet teljes hiányát állapította meg. 

A lábatlan! Rézhegyen mélyült az L^. sz. mélyfúrás (3. ábra). Az alsókréta rétegekre 
települt, túlnyomóan sárga és lila színű, ag> agos és homokos aleuritból (makroszkóposán 
„tarkaagyag”) álló alsóeocén fekvő .sorozat teljes vastagsága 67,2 m. A barnakőszenes 
rétegcsoport felépítése a következő: 

121,8-122,1 m-ek között 0,3 m kőszenes agyag, 
122.1- 123,1 m-ek között 1,0 m homokos aíeurit, 
123.1- 123,6 m-ek között 0,5 m aleuritos homokkő. 
123,6-123,8 m-ek között 0,2 m kőszenes agyag. 

A fúrás rétegsora produktív barnakőszén-telepeket nem tartalmaz. 

A lábatlan! „Öreg Mészégető” mellett mélyítették le a Lábatlan 5. sz. fúrást (3. ábra). 
Az alsóeocén bázisát tűzkő- és dolomittörmelék, agyagos aleurit és homokkő rétegek 

alkotják. Erre a rétegcsoportra a fúrási maganyagon tett észlelésem szerint diszkordánsan 
16,3 m vastag édesvízi mészmárga és mészkőösszlet következik. Az édesvízi mészkő 
felső részében a rétegek fellazulását, szétdarabolódását figyeltem meg, amely egykori 
felszíni mállásra vezethető vissza. Az édesvízi mészkőre 105 m vastag aleuritos homokkő 
rétegekkel tagolt agyagos aleurit („tarkaagyag”) sorozat települ. Erre az összletre 4,8-17,5 
m-ek között, valószínűleg középsőeocén korú növénylenyomatos, aleuritos homok és 
homokos aleurit rétegcsoport következik. Hiányzik az alsóeocén barnakőszenes réteg¬ 
csoport, hiányzanak az alsóeocén molluscás és operculinás fedőrétegcsoportok. 
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4. Szerkezeti viszonyok 

A terület szerkezeti viszonyairól az 7. ábrán a mélyföldtani vázlat és a 5., 6., 7. ábra 
földtani szelvényei nyúj^ak tájékoztatást. 

A Gerecse hegység É-i, kb. 500 m-es elvetési magasságú fővetője ÉNy-i szerkezeti 
csapást mutat. Ezzel nagyjából párhuzamos a Köszörűkő-bánya és Saskő-tető közötti sas¬ 
bércvonulat. A két sasbércvonulat között kisebb elvetési magasságú vetőkkel határolt 
szerkezeti egységek húzódnak hasonló irányban. A krétából álló medenceajzat mélysége 
150-200 m^ közöttinek becsülhető. Ezzel szemben a terület É-i részén a Ny-K-i és 
NyDNy-KÉK-i szerkezeti irányok a jellemzők. ^ 

A mezozoós medencealjzat az Aranyhegytől É-ra 250 m. Lábatlantól É-ra 400 m körüli 
mélységben valószínűsíthető. 

5. Összefoglalás 

A vizsgált terület az alsóeocén kőszén prognózisa szempontjából három részre tago¬ 
lódik: 

a) A Lábatlan-D, Aranyhegy, Saskő-tető közötti kiemelt szerkezeti hátság. 
Itt az alsóeocén fekvő tarkaagyag összlet sok helyen a felszínre bukkan, illetve 
negyedkori képződmények fedik. Az alsóeocén kőszenes rétegcsoport hiánya nyil¬ 
vánvaló. 

b) Lábatlan község, az Aranyhegy É-i előtere, gyakorlatilag a Duna-meder Magyar- 
országhoz tanozó része. Itt valószínűsíthető a kőszénösszletnél fiatalabb eocén 
képződmények jelenléte, de a kőszénösszlet hiánya biztosra vehető. Az L-3. sz. fúrás 
rétegsorában az alsóeocén sekélytengeri operculinás agyagmárga közvetlenül a tar¬ 
kaagyagra települ. 

c) Az Öreghegy, Rézhegy, Kis-Bersek-hegy környéke. Az L-4. sz. fúrás 0,3 és 0,2 m 
vastag kőszenes agyagrétegeket harántolt. A szomszédos nyergesújfalui területen 
mélyült Ny-29. sz. fúrás is a tarkaagyagra közvetlenül települten mutatta ki az oper¬ 
culinás agyagmárgát. A MÁK Il-es fúrás is hasonló eredményt hozott. A kőszenes 
agyag képződése is csak kisebb területre korlátozódott, lokális jellegű volt. 

Lábatlan környékén a 150 m körüli maximális vastagságot elérő tarkaagyag összlet (L 5. 
fúrás) a s.s. Dorogi-medencei alsóeocén barnakőszénösszletnek és fekvőrétegcsoportjának 
heteropikus fáciese. A dorogi barnakőszén-képződéssel egyidőben tarkaagyag-felhalmo- 
zódás történt. 

A Lábatlan környéki alsóeocén képződmények kőszén szempontjából meddőnek te¬ 
kinthetők. 
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A kézirat beérkezett; 1988. XI. 11. 

Eocéné formations in the Lábatlan environs from the aspects of 
prognosting the Lower Eocéné coal seams. 

L. Gidai^ 

In the Lábatlan environs the Eocéné formations that co\ cr the inined thick and high-grade Eocéné brown coal 
seams in the s.s. Dorog basin, are known alsó on the surface. ITiis is why experiments were repeatedly made to 
explore the Eocéné coal seams. In this paper the statements arc based on the gcological map of 1 ; 50.000 and on 
the results of mapping and exploratory boreholcs. Below the Ncogenc formations two boreholes, L-2 and L-5 
revealed the variegated clay sequence underlying the Lower Eocéné brow n coal sequence (Figs 3, 4). The bore¬ 
holes L-2 and L-3 (Fig. 4) revealed the mollusc and Opcrculina Ixaring slrata just over the variegated clay 
sequence, i. e. proved the absence of coal sequenccs. Coal formations. coal\ cla\ of 0.3 m and 0.2 m thickness 
were revealed only by the borehole L-4 (Fig. 4). Erőm the aspect of coal prognostics the studied area can be as- 
signed to three paris: 

- In the tectonic ridge between Lábatlan-D. Arany hegy and Saskő-tclő ihc underlying sequence outerops in sev- 
eral places or is overlain by Quatemary' formations. The lack of coal-bcanng slrata is obvious in this region. 

- In the Láballan-North area the shallow marine opcrculina-bcanng clay -mari overhes the variegated clay (bore¬ 
hole L-3). 

- In the strip between the surface parts of the Gerecse .Vlouniains and the uplifted blocks of the Aranyhegy- 
Saskő-tető locally coaly clay was formed (borehole L-4). Practically this stnp is alsó barren. ll is staled thai in 
the Lábatlan environs the variegated clay sequence of max. 150 m thickness is the heieropic facies of the 
Lower Eocéné brown coal sequence and of its underlying slrata of the Dorog Basin. It is proved that the Lower 
Eocéné of Lábatlan can be regarded as a barren sequence conccming the coal occurrcnces. 

Manuseript received: llih November 1988. 

O^epK DOueHOBbix ot-io^kchmh OKpecTHOCTen c. JlaöaT.iaH (/lóporcKHH 
öacceHH, BeHrpMfl) c tohkh apenHA npornoaa yneHOCHOCTH 

.Tacio PnjaM 

B OKpecTHOCTHx JlaSaT-iaHa buxoíht Ha iiOBepxuocTi. aoucHOBhJC oöpaaoBanMH, iiepeKpuBatoiiJHe yr- 
JieHOCHyK) TOJimy aoucHa, b cociaB KOTopow b npeaejiax üóporcKoro 5acccHHa b ysKOM CMhicie bxojht 
üaBHO paapaőaTUBae.Mhie MOiuHhíe aa.iejKM BucoKOKaiecTBennux yniCM. íloBMjHMOMy, b 3tom saK.TK) 
laeTca npMHMHa nonuiOK naííTH m aaecb aoucHOBhie yniM. 

AeropOM Ha ocHOBe reoJiorM«iecKMX xapr Macunaöa 1:5,000. a laK^e peay.nbTaxoB KapTMpoBO»i- 
Horo M CTpyKiypHoro öypeHMH öujia o^iopM-'ieHa cboh TO«iKa jpcHMa. Ma CKBaAMH, npoÖypeHHux b 
paíiOHe, L-2 h L-5 (pMC. o m 4), npoMüH »ieTBepTMHHbie ot-'iojkchmh. boih.im b miuiy necnpouBeiHbix 
rjtMH, noacTMJiaHDiuMX yrJieHOCHyio mauiy HMAHcro aoucHa. CxBaAHHU L-1 h L-3 (puc. 4) BCKpbi.iiM 
uHjKueaoueHOBhie orJiojKCHMH c MO.i.fiMXiKaMM M onepKyjiMiiaMM b HCiiocpeacTBeHHOM aa.ieraHMM Ha 
necTpouBexHhix r.riMHax, xoecxb noxasa-iM oxcyxcxBMC yiviCHOcxHOH xo.tujm. yr/íMCxue oöpaaoBaHMfl b 
BMae yrJlMCXHhlX rJlMH MOlUHOCXblO 0,3 M 0,2 M ŐhlJlH BCKpUXhl .TMlUb CKBaJKMHOH L-4 (puc. 4). 

Mccíieaye.MhiH paíiOH .Moxex öuxb paaae.ien na xpH naexM c xoikm apeHMH npornoaa paHHeaoueHOBOM 
yrJieHOCHOCXM: 

* Inslilulum geologicum pubbeum Hungaricum, H-1143 Budapesl XIV ., Népsiadion úi 14. 
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1) Ha CTDVKTypHOM B03BhiiiieHMM yiacTKE JlaöaxJiaH-IOr, pacnojio^KeHHoro MC^ay ropKaMw 
Apaubxeab m ILIauiKé-Téré, noacxMJiaioiiiafl xoaiua b paae nyHKXOB Bbixoanx he aHCBByio noBcpxHOCXb 
HJiM x.e nepcKpbixa oehmmm qexBepxMiHUMM oxjiOAeHUHMM. OxcyxcxBwe yrjieHOCHOH xojiuih aaecb 
COBCDUieHHO OICBHEHO. 

2) Ha ynacxKC JlaőaxJiaH-CeBep MejiKOBoaHue onepKyjiMHOBue rjiHHMCxue MeprejiM aajieraiox 
npEMO ua necxpouBCXHbix rJiMHax (ckbeamhe L-3), 

3) B nojioce Mexav őíiokobumm BbixoaaMw 4>yH'ia>*eHxa b ropax repeqe m noauaxMeM Meacay 
ropKEMM Apaubxeab m lUaiiiKé-xexé mmc-io mccxo .lOKa.ibHoe HaKon.fieHwe yrJíMCxux tjimh (ckbeamhe 
L-4). npaKXH«iecKM m axa nojioca moíkcx ciMxaxbCH öecnepcncKXMBHOM. 

Ho MHeuHio EBxopa, xojimy necxpouBCXHbix rJiMH OKpecxHOcxeíi JlaöaxJiaHa, Koxopaa MMcex mekcm- 
MEJibByK) Moiuuocxb B 150 M, cjicayex paccMaxpMBaxb b KasecxBC ^auMajibHoro aHajiora uMJKHcaoue- 
BOBOii yrJiCHOCXHOH xoJiiuM M necxpouBCXHbix rJiMH ee noacxwJiaKDiuMX, /lóporcKoro őacceMHa. Mojkho 
npH3Haxb aoKa3aHHbiM, hxo uh^hhíí aoucH OKpecxHOCxeíi .HaöaxJiaHa aBJiaexca őecnepcneKXMBHbiM he 
őypbie yrJiM. 
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Földatni Kötlőny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1990) 120. 55-67. 

Fedett, paleokarsztos térszíneken végbement 
lepusztulás és felhalmozódás kimutatása 

a Bakony-hegységben* ** *** 

dr. Veress Márton^'^-Futó 

(8. ábrával) 

össze foglalás: 1985-87 között motoros csigafúróval kutatást folytattunk a Hárskúti-fennsíkon (Hajag- 
Papod hegycsoport) fekvő Mester-Hajagon, valamint Gombás-tanya mellett, a G-6/b jelű víznyelő környékén. 
Mindkét íűrsztos terület a fennsíkot borító oligomiocén Csatkai Formáció elterjedésének peremi zónájába esik. 
A lemélyített ISO fúrás segítségével megismertük a középsőkréta mcszkövön kialakult, eltemetett, fosszilis 
karsztos formakincset és az azt fedő - néhol 20 m vastag - laza üledéktakarót. A mészkőfelszín úledékcsapda- 
ként működő karsztos mélyedései és a bennük megőrzött laza anyag megismerése a karsztosodás vándorlásának 
nyomon követését tette lehetővé. Mivel a karsztosodás a laza fedőüledék és a mészkő határán, ill. ennek köze¬ 
lében (kőzethatár) következett be, felvázolható az c területeken végbement felhalmozódás és lepusztulás, ill. 
nagy valószínűséggel megállapíthatók az ülcdékszállítási irány ok. 

1. Kitakaródást és eltemetődést kísérő karsztosodás 

A középsőkréta - de részben a jura kőzetekből felépült térszínek - paleokarsztos, egye¬ 
netlen feiszínöek. Ezek a térszínek oligomiocén kaviccsal, kőzetliszttel, agyaggal 
borítódtak el. A rögtektonika miatt a felszín magasságviszonyai átrendeződnek, ami a 
fedőüledékek meg-megismétlődő áthalmozódásához vezet. 

A rögök billenése és emelkedése miatt a jelenleg végbemenő kitakaródás több helyen is 
tanulmányozható. A megfigyelések és a fúrások alapján megállapítható, hogy a jelenlegi 
és a negyedidőszakban végbement karsztosodás elsősorban kőzethatárok mentén követ¬ 
kezett be. A kőzethatár menti karsztosodás elsősorban víznyelőképződésben nyilvánul 
meg (Jakucs L., 1956, 1971). A hegységben a vízáteresztő kőzetliszt agyagos változatai¬ 
nak jelenléte miatt rejtett kőzethatár is kialakulhat (Ih. ábra). Az ilyen kőzethatárok 
mentén víznyelős töbrök, ill. utánrogyásos töbrök képződnek, nem egy vonal mentén, 
hanem szélesebb sávban. A kőzethatár felé lejtő térszíneken elegendő víz folyhat le ahhoz, 
hogy ahol a fedő vízáteresztő üledék kellő mértékben kivékonyodik, a mészkő karszto¬ 
sodása meginduljon. Utánrogyásos töbröknél a fedőüledék a mészkőfekű mélyülését kö¬ 
vetve beszakadozik. A víznyelős töbörtípust a vízelvezető járat jellemzi, amelynek 
kialakulása azért lehetséges, mert a határoló lejtős térszínről elegendő víz kerül a töbörbe 
(Veress M., 1982). 

Ha a fedőüledékek vízzáróak, a kitakaródó vagy eltemetődő kiemelkedéseken, vagy 
azok oldalában a kőzethatárokon víznyelők képződnek (la. ábra). Ha a fedőüledékek 
vízáteresztőek, a még vagy a már eltemetett kiemelkedéseken is folyhat karsztosodás (rej¬ 
tett kőzethatár), víznyelős töbrök és utánrogyásos töbrök kifejlődésével (Ib. ábra). 

A lepusztulás vagy felhalmozódás miatt a paleokarsztos térszín kiemelkedései kitaka¬ 
ródnak vagy el temetődnek. Az ilyen térszíneken a kitakaródásnál a kiemelkedések tető- 

* Előadták a Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szerv'ezci előadóülésen, Veszprémben, 1988. április 28-án. 
** Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Földrajz Tanszék, 9700 Szombathely, Szabadság tér 4. 

*** Bakonyi Természettudományi Múzeum, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. 
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1. ábra. Kőzethatárok menti karsztosodás paleokarsztos terszinteken. adott időpontban vízzáró (a), vízáteresztő 
kőzet (b), kitakarodás (c) esetében. 

Jelmagyarázat: 1. Mészkő, 2. Vízzáró fedőüledék, 3. Vízáteresztő fedőüledék, 4. Jelenlegi felszín, 
5. Korábbi felszínek, 6. Aktív (víznyelő, víznyelős töbör) karsztos mélyedés, 7. Inaktív, lepusztult karsztos 

képződmény, 8. Inaktív feltöltődött karsztos képződmény, 9. Az anyagszállítás iránya, I. Xem aktív kőzethatár, 
n. Aktív kőzethatár, 111. Rejtett kőzethatár 

Fig. 1. Karstification along rock boundaries in paleokarstic surfaces in case of impermeable (a), of permeable 
rocks (b) and of uncovering (c). 

L e g e n d : 1. Limestone, 2. Impermeable cover, 3. Permeable cover, 4. Recent surface, 5. Former surfaces 
6. Active karstic depression (sink-hole), 7. Inactive, eroded karstic formation, 8. Inactive filled karstic 

formation, 9. Direction of sediment transport, I. Inactive rock boundary', 11. Active rock boundaiy', EQ. Hidden 
rock boundaiy' 

szintjén kezdődik, ill. betemetődésnél itt fejeződik be a karsztosodás. Kitakaródásnál a 
mészkőkiemelkedések és a laza üledékből felépült térszínek határai - tehát a kőzethatárok 
- egyre alacsonyabbra helyeződnek át, míg eltemetődésnél egyre magasabbra kerülnek. 
Kitakaródásnál a kiemelkedések oldalában felső részüktől megfosztott, teljesen vagy rész¬ 
ben fedő üledékkel kitöltött Járatok, vagy ezek sora található, ahol mindig az alacsonyabb 
Járat vagy Járatsor a fiatalabb. Feltöltődés esetén a kiemelkedések oldalában feltöltődött 
karsztos formák vagy azok sora (fosszilizálódott mél)’edések) helyezkednek el, amelyek 
közül mindig a magasabb a fiatalabb (1. ábra). 

A kőzethatár akkor aktív - tehát akkor folyhat itt karsztosodás -, ha a fedett térszín ebbe 
az irányba lejt. Ennek feltétele kitakaródó kiemelkedéseknek nem az anyagszállítás irá¬ 
nyába eső, hanem az átellenes lejtőjén van meg, elborítódásnál viszont az anyagszállítás 
irányába eső oldalon. 

2. Kitakarodás és anyagforgalom 

A karsztosodás értékelésével következtetni lehet, hogy adott rögön a lepusztulás vagy 
a felhalmozódás, vagy ezek váltakozása-e a Jellemző. Az inaktív karsztos formák kitöl¬ 
tő üledékei korának ismeretében ezen folyamatok időbeli nyomon követésére is mód 
nyílik. 

A kitakaródó paleokarsztos térszín karsztosodása az alábbi módokon függhet a fedő¬ 
üledékek áthalmozódásától és annak irányától. 

a) Ha a kiemelkedések tetőszintjén fosszilis karsztos formák mutathatók ki, a terület 
teljesen elfedődött. Ha ezek a fosszilis formák Jelenleg is fedettek, a kiemelkedések haj¬ 
dani magassága a Jelenlegit meghaladta (magasságuk a karsztosodás során csökkent). 

1 
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ttt 
3^ 4^ 5^ 

6^ 7^ 8[^ 
2. ábra. Paleokarsztos kiemelkedések karsztosodása kitakaródás és eltemetődés esetén. 

Jelmagyarázat: 1. Mészkő, 2. Fedőüledék, 3. Jelenlegi felszín, 4. Hajdani felszín, 5. Aktív karsztos 
mélyedés, 6. Inaktív karsztos képződmény, 7. Inaktív feltöltődött karsztos képződmény, 8. Anyagszállítás 

iránya, 9. Kőzethatár eltolódása, A. A kiemelkedés egyik oldala karsztosodik, az anygaszállítás iránya nem 
változik, B. A kiemelkedés mindkét oldala karsztosodik, az anyagszállítás iránya változik 

Fig. 2. Karstification of paleokarstic highs in case of uncovering and burial. 
L e g e n d : 1. Limestwie, 2. Overlying sediment, 3. Recenl surface, 4. Former surface, 5. Active karstic 

depression, 6. Inactive karstic formation, 7. Inactive filled karstic formaticwi, 8. Direction of sediment tamsporl, 
9. Displacement of rock boundary, A. One side of the rise is karstified, the dierection of sediment transport 

does nőt change, B. Both sides of the rise are karstified, the direction of matéria! transport changes 
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6^ Ha a kitakaródott kiemelkedés oldalában egymás alatt inaktív karsztos formák mu¬ 
tathatók ki, a kiemelkedés eltemetődött, majd ismét kitakaródott. Ha az inaktív karsztos 
formák a kiemelkedés egyik oldalában fordulnak elő, a feltöltődés a karsztosodott oldal 
felőli irányból, az anyagelszállítás viszont az ellenkező irányba történt (2 Ai, 2 A2 ábra). 

Ha a kiemelkedés mindkét oldalában előfordulnak inaktív karsztos formák, nemcsak 
eltemetődés és kitakaródás váltakozott a kiemelkedés térségében, hanem az anyagszállítás 
iránya is (2 Bj, 2 B2 ábra). A legalább egyszer-egyszer jelentkező eltemetődés és kitaka¬ 
ródás viszont nemcsak a rög ismétlődő vertikális mozgásait, hanem a rög billenéseit is 
jelzi a fedőüledékek áthalmozódása idején. 

ej A kiemelkedések közti térszíneken a kőzethatár kialakulására akkor nagy az esély, ha 
a mészkőfelszín dőlése (pl. a hordozó rög billenése miatt) az anyagszállítás irányával 
ellentétes. 

Ezért, ha az ilyen térszíneken sort alkotó, fosszilizálódott karsztos mélyedések mutat¬ 
hatók ki, az elborítás iránya megegyezett a mélyedéssor irányával. A lepusztulási terület a 
mészkőfelszín dőlési irányába esik. 

Ha a fosszilizálódott mélyedések íves lefutású vonal mentén sorakoznak, az anyagelbo- 
rítás nem kibillent paleokarsztos térszínt ért. A kőzethatár a karsztosodással létrejött lejtőn 
képződik (pl. egy nagyobb paleokarsztos mélyedés oldalában). Az íves vonal mentén 
sorakozó fosszilis mélyedések egykorüak, az anyagelborítás a sor homorú oldala felől 
történt. Ha koruk eltérő, különböző idejű, egymással kis szöget bezáró irányokból több 
anyagelborítás érte a területet. 

3. A Hárskúti-fennsík típusterületeinek földtani-morfológiai jellemzése 

Alább két olyan terület földtani viszonyait mutatjuk be részletesen, amelyeket a kutató¬ 
fúrások alapján viszonylag jól ismerünk, ill. földtani, morfológiai tulajdonságaikat tekintve 
e térségben - az eddigi tapasztalatok alapján - jellemzőnek tekinthetünk. 

1985-87 között motoros csigafúróval kutatást folytattunk a Hárskúti-fennsíkon fekvő 
Mester-Hajagon, valamint a Gombás-tanya mellett, a G-6/b jelű víznyelő környékén 
(3. ábra). 

A két terület karsztobjektumainak kataszterezését, akárcsak a tágabb térségét (Hajag- 
Papod hegycsoport; Hárskúti-fennsík), Veress M. végezte el. Ezek az adatok a Cholnoky 
J. Barlangkutató Csoport kéziratos éves jelentéseiben találhatók meg. 

a) A Mester-Hajag 

A fennsík ÉNy-i peremén 450-500 m ^zf. magasságban fekszik az önálló karsztvíz¬ 
emeletet alkotó Mester-Hajag tömbje. Az ÉNy-i irányban megbillent rög vízzáró fekűjét a 
Tési Agyagmárga Formáció munieriás agyagösszlete képezi. Üledékfolytonossággal tele¬ 
pül rá a karsztosodott Zirci Mészkő Formáció több tagozata: requieniás, mikrofaunás, 
orbitolinás mészkő. 

A tektonikus mozgások hatására feldarabolódott kisebb (50-100 m átmérő) mészkőrögök a 
középsőkréta agyag lejtős felületén megcsúsztak és kibillentek eredeti helyzetükből. Az üle- 
dékelborítás előtti karsztosodás és ez a mozgás sajátos felszínt alakított ki; ÉNy-on erőteljesen 
megnyúlt, gerincszerű mészkőkiemelkedések húzódnak É-ÉNy-D-DK-i irányú sorokban, 
míg a DK-i részen ezek a formák szabálytalanul helyezkednek el, kevésbé megnyúltak és te¬ 
tejük lapos. A kiemelkedések között laza üledékekből álló lefolyástalan vagy rossz lefolyású 
térszínek sorakoznak, melyek főleg ÉNy-ra lejtenek (4. ábra). Ezeken számos kisméretű, re¬ 
cens karsztos mélyedés helyezkedik el ÉNy-on sorokat alkotva, DK-en szabálytalan cso¬ 
portban. A fedetlen mészkőkiemelkedéseken felső részüketelveszítettkarsztosjáratok, a laza 
üledékekkel elborított felszíneken kitöltött és eltemetett fosszi 1 is karsztos formák a jellemzőek. 

A laza anyagú fedőüledékek változatos kifejlődésűek; az agyagtól a kavicsig minden¬ 
féle kőzetfrakció előfordul (5. ábra). Közvetlenül az egyenetlen, karsztosodott mészkövön 
általában vörösbarna agyag fekszik, amely feltehetően helyben keletkezett mállástermék. 
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3. ábra. A megkutatott területek környezetének földtani térképvázlata (Noszky J. et. al. 1957. adatainak 
felhasználásával). 

Jelmagyarázat: 1. Állandó vízfolyás, 2. Időszakos vízfolyás, 3. Épületrom, 4. Részletesen kutatott 
terület, 5. A 4. ábrán részletesen bemutatott terület, 6. Negyedidőszaki üledékek, 7, Oligomiocén törmelékes 

összlet, 8. Eocén mészkő, 9. Középsőkréta, 10. Triász és jura kőzetek, 11. Vető, 12. Feltételezett vető 

Fig. 3. Geological sketch map of the studied areas (using the data of Noszky, J. et al. 1957). 
L e g e n d : 1. Permanent water-course, 2. Intermittent water-course, 3. Building ruins, 4. Area studied in 
detail. 5. The area shown in detail in Fig. 4, 6. Quatemar)’ sediments, 7. Oligo-Miocene clastic sequence, 

8. Eocéné limestone, 9. Middle Cretaceous limestone, 10. Triassic and Jurassic rocks, 11. Fault, 12. Presumed 
fault 
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f. ábra. Az Mb-50 és Mb-53 jelű karsztos mélyedések környékén a fekűdomborzat térképe, 
agyarázat; l.A felszín szintvonala, 2. A mészkőfekű szintvonala, 3. Füráshely, 4. Az A-A 

szelvény helye. 

ap of tne floor rebef around the karstic depressions Mb-50 and Mb-53. L e g e n d : 1. Contour line 
of the surface, 2. Contour line of the underlying limestone, 3. Borehole, 4. Profile A—A 
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6. ábra. A Mester-Hajag Mb-50 jelű mélyedése környékén végbement karsztosodás fejlődéstörténete 
(Veress M.-Fltó J.-H.Amos G. 1987). 

Jelmagyarázat:A:A vörösbama agyag kialakulása előtti karsztos térszín fi, C, D, £; Eltemetődést kísérő karsztosodás, 
F: Recens exhumálódást kísérő karsztosodás, 1. Mészkő, 2. Vörösbama agyag, 3. Kavics, 4. Homok, 5. Kőzetliszt, 6. La- 
minit, 7. Agyagos kőzetbszt, 8. Tó, 9. Aktív karsztos járat, 10. Kitöltött karsztos járat, 11. Recens karsztos mélyedés, 12. 
Vízáramlás a felszínen és a vízzáró felett, 13. Vízbeszivárgás, 14. Kavics és homok áthalmozódása, 15. vörösbama agyag 

áthalmozodása, 16. Kőzetbszt áthalmozódása, 17. A legnagyobb eltemetődés feltételezett szintje 
Fig. 6. History of evolution of karstification around the depression Mb-50, .Vlester-Hajag (Veress, M.-Fltó, J.- 

HÁ.V10S, G. 1987). 
L e g e n d : A: Karstic surface prior to the formádon of red-brown clay, B,C,D, E. Karstification accompanying burial. 
F. Karstification accompanying recent exhumation, 1. Limestone, 2. Red-brown clay, 3. Gravel, 4. Sand, 5. Silt, 6. 
Laminite, 7. Clayey silt, 8. Laké, 9. Active karstic path, 10. Füled karstic path, 11. Recent karstic de pression, 12. Water 
flow on the surface and above the impermeable layer, 13. Water and sand, 15. Redeposition of red- brown clay, 16. 

Redeposition of silt, 17. Presumed level of the deepest burial 
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7. ábra. A G-6/b jelű víznyelő és vízgyűjtőjének domborzatrajzi és mészkőfekű domborzati térképe. 
Jelmagyarázat: l.A felszín szintvonala, 2. A mészkőfekű szintvonala, 3. Laza fedőüledékek a 

felszínen, 4. Mészkő a felszínen, 5. Meder 

Fig. 7. Morphological map of the sump G-6/b and of its catchment and the morphological map of the 
underlying limestone. 

L e g e n d: 1, Contour line of the surface, 2. Contour line of the underlying limestone, 3. Loose sediment on 
the surface, 4. Limestone om the surface, 5. Channel 

Utólagos lepusztulásával és áthalmozódásával magyarázható, hogy a kiemelkedésekről 
többnyire hiányzik, míg egyes mélyedésekben vastagsága a 2 m-t is eléri. 

A vörösbarna agyag felett foszlányokban homok, ill. kavics települ, amely az oligo- 
miocén törmelékes összlet lepusztulásából és áthalmozódásából származik. A kavicsok 
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mérete (0,5-5 cm) viszonylag jelentős helyi szintkülönbséget és áthalmozódása idején a 
háttérterület fedettségét jelzi. 

Az üledékanyag túlnyomó részét kőzetliszt, ill. ennek különböző mértékben agyagoso¬ 
don változata alkotja, általában a többi laza üledéktípusra települ, de néhol közvetlenül a 
mészkövön fekszik. A kőzetliszt és változatai mészmentesek, rétegezettséget rnutamak, 
eredetüket tekintve nem tipikus lösz áthalmozódásával keletkeztek. 

Az összleteket gyakran tagolják a kitöltött karsztos mélyedésekben laminites közbete¬ 
lepülések is, amelyek finomabb szemcseátmérőju része az eltömődött mélyedésben 
kialakult tó vizének bepárlódásával keletkezik. Az eltömődést ilyenkor sötétbarna, sötét¬ 
szürke, agyagos üledék jelzi, a kőzetlisztes összleten belül. Egyes fúrásokban több száz 
ilyen rétegpárt harántoltunk. 

A vörösbarna agyag egyenetlen települése egy ezen összlet keletkezése előtt kialakult 
karsztos térszínre utal (Veress M.-Fltó J.-Rámos G., 1987). Hiánya egyes mélyedések¬ 
ben viszont arra utal, hogy ezek a mélyedések ezen összlet után alakultak ki (6. ábra). 
A kőzetliszt fekűjében szórványosan előforduló kavics azt is jelzi, hogy a terület már a 
kőzetliszt kialakulása előtt üledékbefogadó. 

b) A G-6lb. jelű víznylős töbör környéke 

A fúrásokkal megkutatott terület gyakorlatilag a mai víznyelő vízgyűjtőjét képezi 
(7. ábra). A lapos, enyhén É felé lejtő felszínt mindenütt laza üledékanyag borítja, csak 
a peremi részeken bukkan elő a karsztosodott mikrofaunás mészkő. A mészkőfelszín 
közel sem annyira tagolt, mint a Mester-Hajagon. A területtől ÉNy-ra a Hajag felsőtriász 
dachsteini mészkőből, ill. dachsteini típusú liász mészkőből álló vonulata emelkedik. A 
felsőtriász, alsójára és a középsőkréta korú kőzetek egy közel É-D-i irányú, jelentős 
méretű vető vagy vetők mentén érintkeznek. 

A fúrásokkal megismert, eltemetett karsztos felszín egy nagyméretű (50x150 m), É-D-i 
irányban megnyúlt, zárt mélyedést képez, amely viszonylag egyenletesen lejt É felé és egy 
küszöbbel záródik. A 2-4 m mélységű nagyforma lapos aljzatába öt kisebb víznyelő, ill. 
töbör mélyül 10-15 m-re (7. ábra). 

A Mester-Hajaggal szemben itt az egyes rétegsorokra az agyagváltozatok túlsúlya jel¬ 
lemző (8. ábra). Kőzetliszt csak alárendelten fordul elő a talaj alatt és a peremi területeken. 
Feltűnő eltérés, hogy a mélyedések kitöltéséből hiányzik a laminites sorozat, holott az eltö¬ 
mődést jelző sötétszürke, sötétbarna agyag megvan. Valószínűleg az egykori mélyedést 
teljesen feltöltötte a beszállított anyag, így tavak kialakulására nem volt lehetőség. 

A megfúrt agyagréteg színe rendkívül változatos, szinte minden árnyalat előfordul. A 
tarka agyagok színét elsősorban a redox viszonyok határozzák meg. A sárga-vörös árnya¬ 
lat oxidatív, a felszínről leszivárgó vízzel átjárt réteget jelöli, míg a szürke, kék-zöld 
árnyalat vízzel folyamatosan átitatott zónát mutat. Sok fúrásban egymás fölött több oxi¬ 
datív és reduktív zóna váltakozik, ami a felszín alatti víz kizárólagos oldalirányú 
áramlására utal az egyes rétegekben. A jelenség a víznyelők rejtett vízutánpótlására hívja 
fel a figyelmet. A G^/b jelű recens víznyelő közelében mélyített fúrásokban nincs kék 
anyag, tehát itt már az egész üledékösszleten átáramlik a lefelé mozgó víz. 

Az agyag származására két lehetőség kínálkozik: a középsőkréta munieriás agyag át¬ 
halmozódása, valamint az oligomiocén törmelékes összlet agyagfrakciójának kimosódása 
és ideszállítódása. Ez utóbbit valószínűsíti a néhány helyen megfúrt vékony homokréteg 
és csík, valamint a 0,2-2,0 cm átmérőjű kvarcitkavicsok, melyek a vörösbama agyaggal 
keverten fordulnak elő. A legmélyebb fúrásokban mészkőfekűre települve vagy annak 
közvetlen közelében fekszik a kavicsos, vörösbarna agyag, tehát a legkorábbi üledékbo¬ 
rítást jelzi. Többszöri bemosódásra utal, hogy egymás fölött több szintben is nyomozható. 
Az agyagos üledékek fedőjében levő kőzetliszt a mélyedések würm előtti betemetődését 
valószínűsítheti. 
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8. ábra. A G-6/b jelű víznyelő vízgyűjtőjén végbement karsztosodás fejlődéstörténete. 
Jelmagyarázat: A: Kavicselborításból kiálló paleokarsztos térszín, B, C, D: Akkumulációt kísérő 
karsztosodás, E: Exhumálódást kísérő karsztosodás, 1. Mészkő, 2. Agyag kavicsokkal, 3. Vörös (oxidaiív, 

áramló víz), kék, szürke (reduktív, lappangó vizes) agyagok kaviccsal, 4. Karsztos mélyedés és járat kitöltése 
(uralkodóan kék agyaggal és kaviccsal), 5. Agyagos kőzetliszt, 6. Az anyagszállítás irányai, 7. Vízáramlás a 

felszínen és feltételezett iránnyal az agyagban, 8. Vízelszivárgás, 9. Karsztos mélyedés vízelvezető járattal, 10. 
Mészkő karsztosodás előtti felszíne 

Fig. 8. History of evolution of karstification in thc catchment of sink-hole G-6/b. 
L e g e n d : A. Paleokarstic surface emerging from thc gravel sheet, B, C, D. KarstificaticMi accompanying the 

accumulation, E. Karstification accompanying the exhumation, 1. Limestone, 2. Qay with gravels, 3. red 
(oxidative, flowing waters) and blue-to-grey (reductive, stagnant waters) clays with gravels, 4. Infill of karstic 

depression and path (predominantly with blue clay and gravel), 5. Qayey silt, 6. Directions of sediment 
transporl, 7. Water flow ot the surface and with presumed direction in the clay, 8. Water infiltration, 9. Karstic 

depression with draining path, 10. Surface of the limestone prior to karstification 
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4. A kutatott területek fejlődéstörténete 

A Mester-Hajag É-i része DK-i irányból anyagelborítást kapott már a kőzetliszt képző¬ 
dés előtt, majd ezt követően is. A rög ezután megbillenj ami a jelenleg is tartó kitakaródást 
eredményezte. A fedőüledékek elszállításának iránya E-ÉNy, ill. D-DNy. Ezt nemcsak a 
karsztosodás, hanem a jelenlegi morfológiai viszonyok is alátámasztják (5., 6. ábra). 

A G-6/b jelű víznyelőtől északra egy kiemelkedés karsztosodva lealacsonyodott, így az 
ettől délre elhelyezkedő paleokarsztos térszín valószínűleg feltöltődött északi irányból. Az 
Öregfolyás völgyének kialakulását követően, a mellékvölgyek hátravágódásával a fedő¬ 
üledékek mindaddig északi irányba elszállílódhattak, ameddig a roncsolt tetőszintű ki¬ 
emelkedés mészköve el nem érte a felszínt. Ezért jelenleg ismét karsztosodik, így az itt ki¬ 
alakult víznyelőbe kerül a terület fedőüledékének maradéka (8. ábra). 
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A kézirat beérkezett: 1989. ü. 6. 

Determination of erosion and accumulation on covered paleokarstic 
surfaces, Bakony Mountains (W. Hungary) 

Veress, .M.*—Futó, J.** 
Abstract 

In two areas of the Hajag-Papod Hills (Hárskút plateau), in .Mester-Hajag and close to the sink-hole G-6/b the 
sediments overlying the dissected paleokarstic surface were explored by twist drill (Figs. 1, 6, 7). The boreholes 
revealed fossil karstic depressions buried in the higner parts of the uneven limestone beds. These investigations 
and morphological analysis proved the redeposition of loose cover sediments. 

In these surfaces the accumulation and erosion displaced boundaries of the limestone and the overlying 
sedimmts, along which karstification has proceeded. The inactive karst forms on the top of local highs indicate 
the complete burial of the highs, while karst forms on the slopes suggest the displacement of rock boundaries i.e. 
uncovering or burial, or both. TÍie direction of sediment transport can alsó be determined. In case of accumula¬ 
tion the slope facing the transport, while in case of erosion the opposite side is karstified. 

In the inclined surface between the highs sediment deposition produced a series of depressions, lying parallel 
with the transport direction. The forms show an arched series if the sediment transport reaches a subhorizontal 
surface surrounded by slopes (paleo-karstic depression). In ihis case sedimentation proceeded from the concave 
side od the arc. 

Based on these observations the history of evolution of the two studied areas is summarized as follows: 
The northem part of the Mester-Hajag received sediments from the southeast prior to and following silt for¬ 

mánon. Subsequently, the block was ülted resulting in erosion has started. The transport of the overlying 
sediments has been proceeding in NNW and SSW directions. This is proved both by the karstification and recent 
morf^ologocal condiüons. 

North of the sink-hole of G-6/b a high became lower dúc to karsüfication, thus thepaleokarsüc surface lying 
South of it was probably füled from the north. Subsequently to the formádon of the Óregfolyás vaUey and the 
back-cuttíng of the side-valleys the overlying sediments could havc bcen transported northwards üli the lime¬ 
stone of the high with eroded surface got to the surface. This is why it is being karstified now and the remains of 
the overlying sediments are transported intő the sink-hole. 

Manuseript received: 6*^ February, 1989. 

* Institutum Paedagogicum de D. Berzsenyi nominaium, Caihedra Geographiae. H-9700 Szombathely, Szabadság tér 4. 
•* Museum históriáé naturae Bakonyiense. H-8420 Zirc, Rákóczi tér 1. 
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BuHBJieHH/i pasMUBa m HaKonjieHMa na aaKpwTwx noBepxHOcrnx 
najieoKapcxa b BaKOHbCKMx ropax OaiiyHaHuiMHa, Sanaiwafl BenrpHíi) 

MapTOH Bepeui-BHOiu (Dyro 

Ha aeyx ysacTicax b npeaejiax rpynnu ropoK Xaar-riaron (XapuiKyTCxoe nJiaxo b CcBcpo- 
EaKOHbCKHX ropax), ua ropxe MeiuTep-Xaar h b OKpecTuocTHX KapcTOBOH BopouKH G-6/b npM Mexa* 
HM3MpOBaHHOM UlUeKOBOM ŐypCHHH BCKpUTU OCaaKM (pMC. 1, 6, 7), nepCKpUBaiOlUMe UepOBHyK). 
pac^eHeHHyio noaujiTMiiMH noBepxHOCXb najieoxapcTa. TIpM őypeuHH yaajiocb BbuiBHTb apcBBMe 
noHiuKeHHa KapcroBoro npoHCxojueHiu, norpeőeuubie ua noBbiuieuHbix y^acTKax uepoBHOif no- 
BepXBHOCTH H3BeCTIUIKOB. 3tMM OŐCTOBTeJlbCTBOM COBMeCTHO C M0p4>0J10rH*ieCKMM aHaJ1M30M y^aCTKOB 
aoKa3UBaeTai nepeoTJioxeuHe pyxjiux ocaaKOB, nepexpuBaioiuHx xapcT. 

Ha 3THX noBepxHOCTHx uaKOJUieHMJi m pa3MUB ocaaKOB npHBejiH k tomu. 'ito KOUTaxTu, o4k)pmhb- 
iDMecji Baojib conpHKOCTHOBeHHJi M3BecTiiaKOB c nepeKpuBaioiuMMH puxjiuMH ocaaxaMH, no xoropyM 
pa3BHBajicji H pa3BHBaeTOi nonyue KapcTOo6pa30BaHHe, 6yjiM cvieiueHy. HeaKTMBuye xapcTOBye ^op.My 
Ha Bepxyuixax noauBTMH CBHaerenbCTByiOT o hojihom norpe6euHH sthx noauHTHü h Ha MMrpauHio 
KOHTaxTOB Mexay pa3HyMH nopoaaMM b hx őopxax, ro-ecTb Ha hx BCxpyxHe hjih norpeőcHMe hjih jce 
Ha TO H apyroe. Onpeaejiaerca xaiuxe h HanpaBJieHHx xpaucnopTa. HpH HaxonjieHMH ocaaxoB xapcro- 
o6pa30BaHHe npoHCxoiHT Ha cxjiOHe. oSpauieHHOM HaBCTpeny npMBHOca MarepMajia, a npn CHOce 
ocaaxoB - Ha auioHe, npoTHBonojioj^HOM HanpaBJieHHio Byuoca. 

Ha cxjiOHax mmiiy noaHaTMAMM uaxonJieuHeM ocaaxoB By3yBaeTCii noABJieHHe uenoqxH noHiuxeHHH 
B HanpaBJieHHM npHBHOca MarepHajia. KapcroBye ^pMy cocTaBJifliOT ayroo6pa3Hyio ueno’ixH, ecjiH 
ocaaxoHaxonjieHHe npoHCxoaHT Ha cy6ropH30HTaJibHOH noBepxHOCTH, orpauH^eHHOH cxJiOHaMH (t. e. b 
najieoxapcTOBOM nOHM^euMH). HpH stom npHBUoc MaTcpHana ocyuiecTBJiaJioi c BornyrOH cropoHy 
uenoHXH. 

Ha ocHOBaHHH H3Ji02KeHHoro, HCTopHH reojioPMqecxoro pasBHTHx H3y<ieHHbix ynacTxoB MOJcer Őyxb 
oxapaxTepH30BaHa HiuxecJieayiouiHM o6pa30M. 

CeBepHaa ’^axb ropxM MeuiTep-Xajir 6yjia noxpyxa ocaaxa.MH, nocTynHBUiMMH c loro-BOcroxa, xax 
ao, xax M nocjie oxjio^xeHMa ajieapHXOB. Hocíie axoro ysacxox 6yji HaxJiOHCH, m axo npHBeno x 
nocxencHHOMy pacxpyxHX), xoxopoe npoaoJiAaexai h uyHe. flepexpyBaiouiHe ocaaxH ByHOCHJiHCb b 
HanpaBJieHHM yxJiOHa nonepxHOCXH HaxJioueuuoro ŐJioxa, x ceBepo-ceBepo-3anaiiy h x loro-xiro* 
BOcxoxH. 3x0 noaxBepjxaaexcii He xojibxo xapcxoo6pa30BauHeM, ho xaxxe h coBpeMeHHyM pejibe^M. 

HoaHaxMe x ceeepy ox xapcxoBOH bopohxh G-6/b npn xapcxoo6pa30BaHMM cxajio őojiee hh3xhm, 
xax Hxo najieoxapcxoByü yiacxox x lory ox Hero BepoaxHO nepexpyBaJiai ocaaxaMH. npHBHOCHBUiH- 
MHCfl c ceBepa. Bcjiea 3a B03HHXH0BeHHeM aoJiMuy py^ba 3per^aui npH oxcxynaiouieM Bpe3aHMH 
őoxoByx aojiHH nepexpyeaiouiHe ocaaxH MorJiH ByHOCMXboi b ceBepHOM HanpaBJieHHM Bnjioxb ao xex 
nop, noxa M3BecxHaxH noaHxxHJi c pa3MyxoH BepxyuixoH He ByuinM Ha aueBByio noBepxHOCxb. ÍIoaxoMy 
OHM CHOBa BOBJieaeHy b xapcxoo6pa30BaHHe xax hxo ocxaxxM nepexpyaaiOLUMX oxjiojceHHH nonaaaiox b 
B03HMXuiyio 3aecb xapcxoByio BopoHxy. 
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Alpi képlékeny deformáció a Kőszegi-hegységben* ** 

Dudko Antonyina'^'^-Younes Mohammed Toufik*** 

(8 ábrával, 1 táblázatul, S Ublával) 

összefoglalás: A Kőszegi-hegység pennini képződményei háromfázisú képlékeny nyírásos 
deformációt szenvedtek. A kőzetek összetételétől és kompetenciájától függően különböző formájú redác kép¬ 
ződtek. Az első fázisban DNy-ÉK tengelyű, fekvő izoi^nális vagy cikcakk alakú redők jöttek létre DK-i 
vergenciával. A második fázisban hasonló formájú, de ÉNy-DK-i tengelyirányú redők, valamint mikrorcdő- 
zöttség és fodros mikroklivázs alakult ki ÉK-i vergenciával. A harmadik fázisban diszharmonikus redők és 
flexúrák képződtek szintén ÉNy-DK-i tengelyekkel és ÉK-i vergenciával. A Kőszegi-hegység deformációja 
összhangban van a Tauem-ablakban és az ausztroalpi takaróegységben kimutatott háromfázisú alpi deformáció¬ 
val, bár a megállapított vergencia eltér e ukarók mozgásirányától. E deformációk kapcsolatban állhatuk a 
képződmények ugyancsak háromfázisú alpi meumorfózisával. Az első fázis a kréu szubdukcióval, a második a 
paleogén koUízióval, a harmadik pedig a miocén kiújuló kollízióval hozható kapcsolatba. 

Bevezetés 

A Kőszegi-hegységben 1970-ig elvégzett földtani munkálatokat - mind a magyar terü¬ 
letre, mind az ausztriai folytatást képező Rohonci-hegységre - Nagy E. (1972) foglalta 
össze. 

A Kőszegi-hegységet a rohonci sorozat képződményei építik fel, amelyeket az Alpok 
Penninikumához tartozónak (Schnudt, 1950) és mezozóos (középsőío-éta) korúnak 
(ScHöNXAUB, 1973) tekintenek. Az idesorolt különböző fillitek és palák, a cáki konglo¬ 
merátum (I. táblázat), valamint szerpentinit és az azt kísérő kőzetek tektonikai ablakban 
bukkannak elő (Koller és Pahr, 1980; Paiir, 1980, 1983; Kisházi P.-Ivancsics J., 1984). 
Felettük és környezetükben előbb a wechseli (fertőrákosi metamorf összlet), majd a 
durvagneisz-sorozat (soproni kristályospala-összlet települ). 

A kőszegi képződmények deformációjára vonatkozóan Földvári A. et al. (1948), majd 
Nagy E. (1972) közli, hogy a szerkezet pikkelyes-takarós, két deformációs fázissal: egy 
idősebb, izoklinális redőződés K-Ny-i és egy fiatalabb diszharmonikus gyűrődés É-D-i 
tengellyel, s emellett ÉNy-DK-i csapású vonalasság és ÉK-i vergencia ismerhető fel. E 
megfigyelések azonban nem fogják át az egész hegységet, s hiányzik az észlelések pontos 
bekötése és a kapott adatok elemzése is. A Rohonci-hegységben Pato (1984) két redő- 
rendszert jelölt ki: egy közel K-Ny-i irányút a mélyebb, és a közel É-D-it a magasabb 
helyzetű tektonikai egységben. A Kőszegi-hegységben viszont úgy vélik, hogy a redő- 
csapások közel ÉNy-itól közel ÉK-iig változnak (Ivancsics-KisiUzi, 1986a-f) 

A Kőszegi-hegység képződményei zöldpala fáciesű alpi metamorfózist szenvedtek, 
annak két szakaszával: egy korai, magasnyomású-alacsony hőmérsékletű (hP/lT) és egy 
későbbi, közepes nyomású (mP) fózissal (Lhi.kes-Felv.ári Gy., 1982). 

Nagy E. (1972) összefoglalása óta a Kőszegi-hegységről két kirándulásvető jelent meg. 

* Elhangzott az Általános Földtani Szakosztály előadóülésén, 1989. IX. 6-án. 
** Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XIV., Népstadion út 14. 

*** Aleppo üniversity, Faculty of Science, Department of Gcologj, Aleppo, Syria. 
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A vizsgált képződmények litosztratigráfiai besorolása 
(IvANCsics J.-Kisházi P., 1984, 1985,1986a-f alapján) 

Lithostraiigraphy of the studied formations 
(after ív ANCsics J.-Kisházi?., 1984,1985,1986a-f) 

/. táblázat - Table I. 

1 2 3 4 

1. Velem, Szent Vid-hegy Kőszegi Fillit F. mészfillit, fekete pala. 
Pogányhegyi Mészfillit T. 
Velemi Szericitfillit T. 

szericitfillit, kvarcfillit 

2. Velem, Szent Vid-hegyi Kőszegi Fillit F. grafitoidos fillit. 
„Szépkilátó” útbevágása Pogányhegyi Mészfillit T. mészfillit, fekete pala. 

Velemi Szericitfillit T. szericitfillit 
3. Kőszeg, Borospincék Kőszegi Fillit F. grafitoidos, paragonit- 

völgyfője, szirt 
(Enikő-forrás) 

Velemi Szericitfillit T. klorit-szericitfillit 

4., 5. Kőszeg, Szabó-hegy Kőszegi Fillit F. csillámpala, kvarcos 
Tervüti kőfejtő Velemi Szericitfillit T. mészfillit, grafitoidos 
Terv úti sziklák csillámpala 

6., 7. Kőszeg, Szabó-hegy Kőszegi Fillit F. mészfillit, grafitoidos. 
velemi útbevágása Pogányhegyi Mészfillit T. muszkovitos, kvarcos 
(Hermán Ottó-emléktábla) mészfillit 

oo
 

• • Kőszeg, Szabó-hegy, Kőszegi Fillit F. klorit-szericitfillit 

szerpentinút Velemi Szericitfillit T. 
10., 10a. Kőszeg, Kenyér-hegy Kőszegi Fillit F. kvarcfillit, szericitfillit. 

Velemi Szericitfillit T. mészfillit 
11., 12.Cák, „cáki konglome- Velemi Mészfillit F. fillit, mészfillit, kvarc- 

rátum” nagy kőfejtője. Cáki Konglomerátum T. fillit, dolomitfillit, 
mészdolomitfillit, 
dolomit, metahomokkő, 
metakonglomerátum 

13. Bozsok, Ny-i lejtő Bozsoki Zöldpala F. zöldpala 

kőfejtő Kalaposkői Zöldpala T. 
14. Kőszeg, Szurdok-völgy Kőszegi Fillit F. grafitoidos szericitfillit. 

Szurdokvölgyi Kvarc- 
fillit T. 

szericit-kvarcfillit 

15. Felsőcsatár, kőfejtő Felsőcsatári Zöldpala F. zöldpala 
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Lábra. A Kőszegi-hegység vázlatos földtani térképe a tanulmányozott feltárások feltüntetésével 
(földtani alap: KisházI P.-Ivancsics J., 1984). 

Jelmagyaráza t: 1. Zöldpala, 2. Cáki konglomerátum, 3. Mészfillit, 4. S zenei tfilbt, 5. Kvarcfillit, 6. 
Tektonikai vonal, 7. Tanulmányozott feltárás 

Fig. 1. Geological sketch of the Kőszeg Mountains, Studied exposures indicated 
(geological map after Kisházi and Ivancsics, 1984). 

L e g e n d ; 1. Greenschist, 2. Cák conglomerate, 3. Calcareous phylbte, 4. Sericite phyllite, 5. Quartzose 
phyllite, 6. Tectonic bne, 7. Studied exposure 
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midkettő kéziratos formában. Kubovics I. és Kotsis T. (1983) munkájában főleg kőzettani 
és kőzetgenetikai adatok találhatók. Kisr^zi P. és Ivancsics J. (1984) kirándulásvezető¬ 
jében, továbbá az ugyancsak általuk készített rövid ismertetésekben (Ivancsics J.-Kisházi 

P., 1985, 1986a-0 a hegység csaknem minden kőfejtőjéről és nagyobb feltárásáról van 
földtani és petrológiai leírás. Deformációs elemzéssel egyik munkában sem foglalkoznak, 
s jelen vizsgálatunkkal ezt a hiányt kívánjuk pótolni. 

Vizsgálati módszer 
A területen előforduló feltárásokban gyűrt szerkezeti elemeket vizsgáltunk, bemérve a 

rétegződést (Sq), a palásságot (Sj, $2, S3), a redőtengelyeket (bj, b2, b3), a vonalasságot 
(Li, L2, L3), a redőtengelysíkokat (ab) és a vergenciát. A bemért szerkezeti formaelemek 
egymáshoz való viszonyát sztereogramokon elemeztük. A feldolgozáshoz Boldürev-, 

Wlxff- és PRONTiN-hálót használtunk, az adatokat a felső félgömbre vetítettük. 

Mérési eredmények 
A tanulmányozott feltárások adatait az I. táblázatban összesítettük, s elhelyezkedésüket 

az 7. ábrával szemléltetjük. Valamennyi feltárás legszembetűnőbb szerkezeti eleme a la¬ 
pos dőlésű palásság, amelynek síkjai néhol hullámosak. A palásság általában Ny-DNy 
felé dől 0-30° szög alatt, s csak néhol válik meredekebbé. A rétegződés többnyire egybe¬ 
esik a palássággal. Különböző feltárásokban jelentkezik egy meredek dőlésű, az előzővel 
jelentős szöget bezáró második palásság is (I. tábla, 1.), amelyet klivázsnak nevezünk, 
mivel fellépése szaggatott és csak szűk zónákra korlátozódik. A további szerkezeti eleme¬ 
ket és azok viszonyát a palássághoz és klivázshoz a kőzetek két fő csoportjára, a palákra és 
a cáki konglomerátumra, külön-külön tárgyaljuk. 

A palák majdnem minden feltárásában különböző alakú redőket láthatunk, amelyek mé¬ 
rete néhány mm-től néhány m-ig változik (I-III. tábla, 2-9.). Formájuk - a kőzet kompeten¬ 
ciájától függően - izoklinális, aszimmetrikus vagy cikcakkos, de vannak mikroredők és fle- 
xúrák is. Mészfillitben a redőzárak néhol egészen laposak és megnyúltak, jól láthatóan meg¬ 
vastagodott réteggel (I. és II. tábla, 2. és 4.). A kvarcfillit és szericitfillit gyakorta vékonyan 
rétegzett, bennük ezzel összefüggésben mikroredőzöttség és fodros mikroklivázs (Lebe- 

DEVA, 1976; McLay, 1987) alakult ki (III. tábla, 7.). A palaösszletben lévő laterálszekréciós 
kvarc - kompetens kőzet lévén - a gyűrődés során hurkásodik (IV. tábla, 10-11.). 

A palásság a redők tengelysíkja mentén fejlődik ki, amelyre lapos dőlés jellemző. A re- 
dők formája, lapossága és változó mérete, valamint a palássági síkok hullámossága arra 
mutat, hogy kialakulásuk képlékeny tektonikus folyással ment végbe, valószínűleg nyírásos 
erőtérben (Ramsay, 1980,1982; Miller, 1982; Ramsay és Hlber, 1983; Behrmann, 1987). 

A redőtengelyek vagy közel DNy-ÉK-i vagy kb. ÉNy-DK-i irányúak, tehát feltételez¬ 
hetjük, hogy a gyűrődés két fázisban játszódott le. Több feltárásban mindkét redőrendszert 
együttesen is észleltük, de egymásutánjukat közvetlen megfigyelésekkel nem sikerült tisz¬ 
táznunk. A két redőrendszer tengelysíkja és az azt követő palásság egybeesik és nem 
különböztethető meg egymástól, ezért azt a továbbiakban Si_2-vel jelöljük. A palássági 
síkokon a két gyűrődési fázissal összefüggő, különböző mértékben kifejlődött vonalasság 
látható, néhol csak egy, néhol viszont két irányban, egymásra csaknem merőlegesen (IV. 
tábla, 12.). A vonalasság iránya megegyezik a mért redőtengelyekével, és kifejlődése 
alapján különböző feltárásokban vagy metszési, vagy nyúlási vonalasságnak (McLay, 

1986) felel meg. A metszési vonalasság a redőtengely-, vagyis a palássági síkok és a réteg¬ 
lapok kereszteződésével alakult ki, a nyúlási pedig az ásványszemcsék irányítottságából 
adódik (Ridley, 1986; Ramsay és Hcber, 1983). Számos feltárásban észleltünk fodros vo¬ 
nalasságot, amely a JAROSEvszKU-féle (1981) nyírásos vonalasságnak felel meg.^ 

A bozsoki kőfejtőben (7. ábra, 13. pont) világosan megállapítható, hogy az ÉNy-DK-i 
(315-135°) irányú vonalasság (Lq) meghajlítja a Ny-DNy-K-ÉK-i (240-60°) irányú (Lj) 
vonalaságot, vagyis az utóbbi idősebb. A Kenyér-hegyi feltárásban (7. ábra, 10. pont) jól 
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Kőszeg, Szurdok-völgy 14.pon1 

280° 70° 

N 

C2 = 90/66 

Bozsok, 13.pont 

260° 80° 

CŐk,(nyugati fal) ll.pont 

N 

(ab)2 = 210/14 

Qj = 248/12 

= 156/9 

C2 = 30/76 

N 

2. ábra. Az első fázisú redők vá/lala és deformációs tere 

Fig. 2. Skelch and sirain field of ihe firsi-slage folds 
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1. Szabó-hegy 9. poni (2.fény kép) N 

a,b,c - redő tengelyek 

(ab)^ - redótengelysik 

Stereogram 

(ab)i= 255/12 

2. Szabó-hegy 9. pont (3.fénykép) 

01 = 344 /4 

bi = 250/16 

= 75/75 

N 

(ab)i = 330/8 

Qi - 332/8 

bi - 60/2 

Cl - 150/82 

3. ábra. A második fá2nsü redők vázlata és deformációs tere (a jelek ugyanazok, mint a 2. ábrán) 

Fig. 3. Sketch and strain field of the second-stage folds (fór captions see Fig 2) 
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Szent Vid-hegy 1. pont 

200° —=*- 20° 

N 

(a b)3= 238/28 

□3 = 214/26 

b3 = 310/10 

C3= 58/62 

Szabó-hegy G.poni 

230° 50° 

60/3 N 

(ab)3= 215/40 

03 = 204/40 

b3 = 300/6 

C3= 35/50 

4. ábra. A harmadik fázisú redők vázlata és deformációs tere (a jelek ugyanazok, mini a 2. ábrán) 

Fig. 4. Sketch and slrain field of the third-slagc folds (fór capiions see Fig. 2) 

látható, hogy az ÉNy-DK-i (310-130'^) irányú redőrendszer fodros mikroklivázs (S2) 
létrejöttével meghajlítja a korábban kialakult palásságot (Si) (III. tábla, 7.). így közve¬ 
tett módon, de sikerült tisztáznunk a redőrendszerek sorrendjét. A lapos dőlésű palásság e 
két rendszerrel együtt alakult ki, s ez a palásság (Si_2) többnyire egybeesik a rétegződés¬ 
sel (So). A redők alakjából az első fázis redőire DNy-i (2. ábra), a második fázis redőire pe¬ 
dig ÉK-i (3. ábra) vergenciát kapunk. A hurkák (budinák) alakjából (Behrmaxn, 1987; 
Goldsteix, 1988) kitűnik, hogy azok nyírásos térben forgást szenvedtek (IV. tábla, 10-11.). 

Csaknem minden feltárásban észlelhetők olyan redők is, amelyek az Si_2 tengelysík- 
palásság meghajlításával keletkeztek, vagyis eg}’ későbbi, harmadik gyűrődési fázisba 
sorolhatók; tengelyük közel ÉN}’-DK-i csapású, vagyis megegyezik a második fázisú 
redőtengelyekkel. A kőzetek kompetenciájától függően a gyűrődés változó mértékű: kis 
méretű diszharmonikus redőktől (szericit- és kvarcfillit) (I. tábla, 1.) hajlatokig, flexúrákig 
és kinkzónákig (III. tábla, 9.); ezen utóbbiak tengelysíkjai mentén lép fel a szűk övekre 
korlátozódó, meredek dőlésű S3 klivázs (I. tábla, 1. és ÍII. tábla, 9.). E redők képződése 
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szintén nyírásos erőtérben történt; a redőtengelysíkok és S]_2 palássági síkok metszésén 
kinkzónák alakultak ki. A redőelemek alapján ÉK-i vergencia adódik (4. ábra). 

A Kőszegi-hegységtől 20 km-re, D-re lévő felsőcsatári zöldpala-\i6ít]i6htx\ a kőszegi 
palákban és a cáki konglomerátumban észlelthez hasonló deformáció állapítható meg. Itt 
nem látszik erős redőzöttség, de a lapos dőlésű palássági síkokban világosan észlelhető a 

6. ábra. A Kőszegi-hegység gyűri formaelemei és a ^ tengelyek irányai feliárásonkéni; a) a Kőszegi-hegység 
deformációjának elvi vázlata; b) felsőcsatári sziereogram. 

Jelmagyarázat; l.A három fázis redői, 2. Második és harmadik deformáció 

Fig. 6. Fold elemenis in the Kőszeg Mountains and ihe b axes of individual exposures; a) Principal sketch of 
ihe deformation of the Kőszeg Mountains; b) Siereogram of the Felsőcsatár exposure. 

L e g e n d : 1. Folds of the ihree slages, 2. The second and ihird deformations 
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7. ábra. Sztereogramok a Kős/egi-hcgységből. 
Jelmagyarázat; 1-15. Sztereogramok egyedi feltárásonként (a sorszámoknak megfelelő feltárások 

neve és feltárt képződménye az I. táblázatban található). 16. A kőszegi palák összesített sztereogramja, 
17. A cáki konglomerátum összesített sztereogramja 

Fig. 7. Stereograms fór the the Kőszeg .Mountains. 
Le gen d ; 1-15. Stereograms fórindividual exposures (names and rocks of theexposure arehstedin Table I), 

16: Complex stereogram fór the Kőszeg schists. 17. Complex stereogram fór the Cák conglomerate 
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kétirányú lineáció, néhol fodros mikroklivázs (S2) és több helyütt harmadik fázisú, meredek 
dőlésű klivázzsal kísért flexúrák is. Az irányok megegyeznek a kőszegiekkel (6-7. ábra). 

A cáki konglomerátum fő feltárásában (/. ábra, 11. pont) szintén három redőrendszer lát¬ 
ható. Az elsőbe nagyméretű folyásos redők tartoznak (bi = 30-210*^), kompetens konglo¬ 
merátummal a magjukban és nem kompetens palával a szárnyukon (5. ábra), a másikba pe¬ 
dig a feltárás Ny-i és É-i falában levő aszimmetrikus fekvőredőket (b2 = 310-130^) soroljuk, 
Z és S alakú, kis méretű parazitaredőkkel; a harmadik rendszert itt homokkőben és palában 
fellépő diszharmonikus és fekvőredők (II. tábla, 5.), azonkívül meredek redőtengelysíkú 
flexúrák képviselik. A merev cáki konglomerátumban e tengelysíkok folytatásában törési 
síkok alakultak ki. A konglomerátumban jól felismerhető a lapos dőlésű palásság (Si_2, V. 
tábla, 13.). A palássági síkok egybeesnek a rétegződéssel. Ezt észlelte Jtmsz Á. (1965) is, 
aki utalt a konglomerátum kavicsainak deformált alakjára és a metamorfózis következtében 
fellépő részleges átkristályosodására, ami a feltárásban jól látható (V. tábla, 14.). Felismer¬ 
hető a kavicsok irányítottsága is (Or-We-cz, 1979: átlagosan 40-220"^); ez az irány megegye¬ 
zik az első fázisú redők b tengelyével. Az első fázisú gyűrődés eredménye közel D-i ver- 
genciájú redősorozat (5. ábra). A második és harmadik fázisú redők alakjából ÉK-i vergen- 
cia állapítható meg. A feltárás DNy-i részén egy második fázisú redőszámy mentén valószí¬ 
nűleg a harmadik fázisban történt lenyesés látható, ÉK-i vergenciára mutatva (V. tábla, 15.). 

A szomszédos kőfejtőben (7. ábra, 12. pont) a cáki konglomerátum egy hatalmas redő- 
magban (bi = 225/15^) látható; a befogadó kvarcfillit képezi a redő szárnyát, ahol a 
palássági síkon (Si 2 = 280-285/30-40") mikrorétegzettség következtében fodros vona- 
lasság (Li = 240-245/50^) alakult ki. 

Összesítés: A feltárásonként bemért formaelemekből szerkesztett sztereogramokon (7. 
ábra) a redőtengelyek irányítottsága eléggé kitartó, a feltárásonkénti átlagértékek eltérése 
nem haladja meg a 30'^-ot (kivéve a 8. pontot), s nem nag>'obb az egy-egy feltáráson belüli 
szórásnál. A második és harmadik fázisú redők b tengel>’ének iránya ugyanolyan szórással 
megegyezőnek vehető. A cáki feltárások redőtengelyei. különösen a nagy bányában (11. 
pont) lévők, nagyobb szórást mutatnak a palák feltárásaihoz képest. Ez az elfordulás valószí¬ 
nűleg a konglomerátum és a pala közötti nag>’ kompetenciakülönbségből adódik, másrészt 
valószínű, hogy a képlékeny folyás sem egy ál landó irányban történt. Regionálisan az irányok 
eléggé kitartóak, még a20km-re lévő Felsőcsatáron is hasonló értékeket észleltünk (7. ábra). 

Következtetések 

A Kőszegi-hegység képződményei közül mind a palák, mind a cáki konglomerátum, 
továbbá a felsőcsatári képződmények háromfázisú alpi képlékeny-nyírásos deformáción 
mentek át; az első fázis b tengelye nagy szöget zár be a második és harmadik deformációéval. 

Az Alpokban a kréta-kainozóos időintervallumon belül három különböző korú meta¬ 
morfózist és hozzá kapcsolódó defomációt különítenek el, amelyek közül az elsőt a 
pre-Gosau középsőkréta szubdukcióval. míg a másodikat és harmadikat a felsőeocénben 
kezdődő és a mai napig folytatódó kontinens-kontinens kollízióval kapc.solja össze 
(Fixánk, 1987; Fixánk et al. 1987; Fri;y et al. 1974; L,\mmi;ri;r. 1988; Ratschbaceieír, 1987; 
R.atschbachkr és Oertei., 1987; Sciiwan és Rossni:r, 1987). 

Az általunk az első fázisba sorolt erősebb deformáció lapos izoklinális, cikcakkos stb. 
redői talán a középsőkréta orogenezissel, a második fázis ugyanilyen redői az eocén kol¬ 
lízióval, míg a fiatalabb, harmadik fázis szaggatott fellépésű redői a neogénben kiújuló 
kollízióval és takarómozgással függhetnek össze. 

A Magas-Tauernben a fentieknek megfelelően három képlékeny nyírásos deformációs 
fázist különítenek el, amelyet az alpi takarók mozgásával magyaráznak (Lammeri:r, 1988; 
ScHWAN és Rossner, 1987). A határon túli területen az ausztroalpi takarók mozgásában két 
fő fázist és egy szaggatott fellépésű harmadik fázist jelölnek ki (Ratsciibacher, 1987). Az 
első, eoalpi fázist a takarók képződésével egyidejűnek tartják. Erre az időre mai koordi¬ 
nátákban DNy-itól ÉNy-iig ingadozó mozgásirányt mutattak ki (<^. ábra). A második. 
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paleogén korú mozgás ÉK-i irányban történt, akárcsak a harmadik fázisú mozgás is. A 
Kőszegi-hegységben meghatározott irányok azonban eltérnek a fentiektől. Az eltérés oká¬ 
nak tisztázása túllép e munka keretein s további kutatások feladatának minősíthető. 

1 

8. ábra. Az ausztoalpi takarók kövclkeztelell mozgása (Ratschbacher, 1987). 
Jelmagyarázat: 1. Első főfázis (eoalpi), 2. Második főfázis (paleogén), 3. Harmadik fázis (miocén) 

Fig. 8. Deduced motion of the Austroalpine nappes (Ratschbacher, 1987). 
L e g e n d : 1. First main stage (Eoalpine), 2. Second main stage (Paleogene), 3. Third stage (Miocéné) 
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Alpine plastic deformation in the the Kőszeg Mountains 
(Hungary) 

Dudko Anionyina^-Younes Mohammad Toufik'^'^ 
Abstract 

The Penninic formations of the Kőszeg Mountains (westemmost Hungar) ) undcrwent a three-stage plastic 
shear deformation. Depending on the composition and compclencc of the rocks folds of various shapes devel- 
oped. In the first-stage recumbent isoclinal or zig-/ag folds wiih SW-M' trending axes and of SE vergence 
árosé. In the second-stage folds of analogous shapes bút wiih NW-SE trending axes as weU as microfolding and 
crenulation cleavage were generated. In the third-stage dishannonic folds and flexures appeared alsó with NE- 
SE trending axes and of .NE vergence. ’l'he deformation history of the Kőszeg Mountains is in harmony with the 
three-jAase Alpine deformation histor>' of the Tauem window and of the Austroalpinc nappe system although the 
vergence here differs from that of the these nappes. 'l'hcsc defonnations may have bcen conncctcd with the three- 
stage Alpine metamorphic histor>' of the samc formations. The first stagc can be relatcd to the Crctaccous 
subduction, the second to the Palcogcnc collision and the third to the rejuvenated Miocéné collision. 
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AjibnMHCKafl njiacTHHecKaa ae^opMauMH oöpaaoBaHMH 
KécercKMx rop 

AuTOHMHa /IyaKO-Toy<I)HK Moxa.viMea /(jKoyHec 

rieHHHHCKMe o6pa30BaHMH KécercjCMx rop npeiepnejiM TpexcTaaMMHyio nJiacTM'jecKyK) aeí>opMa- 
UHK), CBaaauHyK) c MeTaMop<J)M3MOM M noKpoBOoőpaaoBaHMCM. B saBMCHMOCTM OT cocxaBa m KOMnexeuT- 
HOCTH nopoa oöpaaoBaJíMCb CKJiaaKM paajiHiHOH <I)opMLi. FIo B3aMM00XH0uieHMK) cxpyxxypuux ajieMeu- 
xoB apyr k apyry Byaejiaioxcji xpM cxajnn CKJiaaKOOöpaaoBaHMa. Ha nepBOíi cxaaMM oöpaaoBajíMCb 
Jiej^aHHe H30KJiMHajibHue mjim 3Mr3aroo6pa3Hue CK.iaaKM pa3Horo pa3Mepa c HanpaBJieuHCM oceíi b 
K)3-CB M c BepreaxHOCXbio loro-BOCxoRHoro HanpaajiCHna. CxjiaaKM BxopoH cxaaMM noaoőuoH $op- 
Mu, KpoMC xoro npoaBJiaexca njiOMaaxocxb h MMKpoK.iMBa*. HanpajieHne oceíi b CKjiaaox sxoh cxa- 
aHM - CB-KDB, BeprcHXHOcxb aBM^CHMH ceBepo-BOcxoaHaa. Ha xpexbcíi cxaaMw o6pa30BajiMCb 
4>jieKcypu, aMcrapMOUMiHue cxjiajKH c ochmm b xax^e CB-IOB-ro HanpaBJieHHa m xaK*e c CB-íi 
BeprcHXHOCXbK). OnpeaeJiCHHaa ae4)op!ycauHa nopoa KecepcxMx rop HaxoaMxca b xopomex cooxbcxcbmm 
c xpexcxaaMHHOH aJibnMHCKOH ae4>opMauMeH xeKxoHHqecKoro oxna Tayapn m aBCxpoajibnMíiCKMX 
noKpOBOB, HO HaÖJiioaaHDxcH oxKJiOHeuMH B HanpaB-iCHMM BeprcHXHOCXM. /le<|)opMauHfl nopoa CBa3aHa c 
xpex4>a30BUM ajibnMMCJCMM MexaMop<|)M3MOM. HepBaa cxaaMH Mexa.Mopí)M3Ma CBH3aHa c cyöayKUHeM, 
np0M30ii]eauieH b MOJiy, Bxopaa - co cxo-iKHOBeHMCM A4)Pmkm c Ebpoiiom - b najieorene, a xpexba c 
npoaojiJKaiouiMMCH npoueccoM cxo^khobchmh b MMOucHe. 
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Fluoreszcens mikroszkópia: alkalmazhatósága a 
karbonátos kőzettanban és a szénhidrogén-kutatásban* ** 

Horváth Adorján'^'^ 

(1 ábrával, 2 táblával) 

Összefoglalás: A dolgozat egy kevéssé ismert módszer, a fluoreszcens mikroszkópia technikájának 
ismertetésén túl betekintést ad a módszernek a karbonátos kőzettanban és szénhidrogén-földtanban való alkal¬ 
mazhatóságára, és jelentőségét konkrét példákon mutatja be. 

A fluoreszcencia fizikai alapfogalmának áttekintése 
Ha egy anyag valamilyen hullámhosszú sugárzás hatására a sugárzás időtartama alatt 

fényt bocsát ki, lumineszcenciáról beszélünk. Ezen belül afotolumineszcencia vagy fluo¬ 
reszcencia az a jelenség, amikor az anyag infravörös, látható, vagy ultraibolya fény 
hatására bocsát ki fényt. Foszforeszcencia az a jelenség, amikor a fénykibocsátás a fény¬ 
behatás megszűnte után is tovább tart. Sok esetben a foszforeszkáló anyag fluoreszkál is. 

A fluoreszcenciasugárzás összetétele a kibocsátó anyagra jellemző, és Stokes szabálya 
értelmében mindig nagyobb hullámhosszú, mint a megvilágító sugárzás. A sugárzás akti- 
vátora az illető anyagban kis mennyiségben jelenlevő valamilyen szennyeződés, például 
nehézfém vagy szerves anyag. Fluoreszkáláskor a fényelnyelés és kibocsátás elemi folya¬ 
mata ugyanabban az atomban vagy molekulában megy végbe. A jelenség fizikai alapja 
az, hogy az atomban vagy molekulában a fotongerjesztés hatására egy elektron magasabb 
energiájú pályára lép, és a másodperc tört része alatt ismét alapállapotba ugrik vissza, a 
gerjesztő fotonnál kisebb energiájú fotont kisugározva. A fotolumineszcenciát infravörös, 
látható, vagy ultraibolya fény gerjesztheti. Ezenkívül gerjesztő sugárzás lehet még hő-, 
elektron-, ion-, röntgen-, gammasugárzás, ennek megfelelően termo-, katód-, anód-, rönt¬ 
gen- és radiolumineszcencia különböztethető meg. Kémiai vagy mechanikai hatásra is 
létrejöhet lumineszcencia, ez a kemo-, illetve tribolumineszcencia. 

Előzmények 
Az ultraibolya fényt először felhasználó ultraibolya mikroszkópiát a századfordulón fej¬ 

lesztették ki. Előnye, hogy a felbontóképesség a kisebb hullámhosszak által nő. A módszer 
nem egyszerű, mivel a kapott kép közvetlenül nem látható, így megfelelő képátalakító rend¬ 
szer is kell hozzá. Mivel főleg a nagyobb frekvenciájú ultraibolya sugarakat alkalmazzák, az 
optika kvarcból készül, amelyhez különböző segédanyagokat adnak. Fényforrásként erős 
UV-sugárzó higanygőzlámpa vagy ívfény szolgál. Ezek a fényforrások nagy teljesítményük 
miatt különböző szűrőket alkalmazva a fénymikroszkópiában is használatosak (pl. ércmik¬ 
roszkópia). 

Szintén a századfordulón kezdték vizsgálni az egyes ásványok viselkedését ultraibolya 
fényben. A hazai geológiai irodalomban először Lengyel E. (1943) közöl eredményeket 
ásványok ultraibolya fényben történt vizsgálatáról. Bő irodalomjegyzéket is ad, amiben az 
addig megjelent jelentősebb külföldi szakirodalmat összesíti. Ezekben a dolgozatokban 
főleg az ultraibolya fény egyes ásványokra gyakorolt hatását tárgyalják. Lengyel E. és a 
hivatkozott szerzők szerint a fluoreszcenciát kis mennyiségű idegen anyag, ritkaföldfé- 

* Előadta az Ásvány-kőzettani Szakosztály előadóülésén, 1989 november 14-én. 
** Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkalmazott és Műszaki Földtani Tanszék, H-1088 Budapest VIII., Múzeum krl. 4/A. 
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mek vagy szerves anyag jelenléte okozza. Számos példát közöl az ásványok melegítés 
hatására történő fluoreszcenciaváltozására is. 

Később többen is foglalkoztak ősmaradványok fluoreszcenciájával (pl. BohnP., 1966; 
Bohn P. et al., 1966). Félszerfai.vi J. et al. (1964) a termolumineszcencia elméletéről és 
földtani alkalmazhatóságáról közölnek érdekes adatokat. 

A fluoreszcens mikroszkópia a 30-as években terjedt el a kőszenekben levő szerves 
anyagok vizsgálatánál. A fluoreszcens mikroszkópiát széleskörűen alkalmazzák szerves 
anyagok felismerésénél és osztályozásánál (összefoglalóként lásd pl. Robhrt, 1981). 

A fluoreszcens mikroszkópia alkalmazása a karbonátos kőzettanban jelenleg van elterje¬ 
dőben (Au & Weiss, 1968; Dr.avis & Yuriíwic/., 1985; Klót/., 1988; Lel & Friedman, 1987; 
Yanguas & Dr^wis, 1985). Nagy előnye, hogy ellentétben más módszerekkel (katódluminesz¬ 
cencia, elektronmikroszkópia, festés) semmiféle mintaelőkészítést nem igényel. Gyors, egy¬ 
szerű módszer,ésa mintaanyagában semmilyen változást nem okoz. Eredményében hasonlóa 
csiszolatos vizsgálatoknál akatódlumineszcenciás módszer(pl.FAiRCHiLD, 1983; Fr.ank, 1981; 
Richter&Zixkerxagel, 1981),ahol amintaelektronsugárzás hatásárai umineszkál,viszontez 
polírozottcsiszolatot igényel, amintát vákuumban kell elhelyezni, az egész berendezés sokkal 
drágább és bonyolultabb, és a csiszolat is károsodhat az elektronbombázásnál. 

Eszközök, módszerek 

A fluoreszcens mikroszkópia a közönséges, látható fényt alkalmazó mikroszkópiától két 
dologban különbözik: egyik a fényforrás, a másik a meghatározott szűrőpárok alkalmazása. 
Fényforrásként mindig nagy teljesítményű, a látható és az a fölötti spektrum nagy frekven¬ 
ciájú tagjait sugárzó lámpa használatos, amely lehet wolframszálas izzó-, halogén- vagy 
xenonlámpa, vagy nagynyomású higanygőzlámpa. A nagynyomású higanygőzlámpában 
nagy (majdnem telítési) nyomású, nagy hőmérsékletű higanygőzben létesített elektromos ív 
világít. A lámpa fénye először az úgynevezett ger jesztőszűrőn esik át, amely kiszűri a látha¬ 
tó tartomány jentős részét, és a nagyobb frekvenciákat (kék vag\’ iboly a, illetve ultraibolya) 
átengedi. Ezután áthalad a mintán, és a minta gerjesztődik. A maradék gerjesztőfény az úgy¬ 
nevezett zárószűrőn elnyelődik, így a megfigyelő csak a minta látható fény hullámhossztar¬ 
tományú fluoreszcens fényét látja (1. ábra). Az ultraibolya-gerjesztésű vizsgálatnál a ger- 

I. abra. ,A lluorcs/ccns inikros/kop cK i Iclcpiicsc. 
Jelmagyarázat: l.A lámpa fénye, 2. (jcrjcszlő szűrő. 3. (Jcrjcszlő lény, 4. Minta, 5. A minta 

flureszcens fénye és a maradék gerjesztő fén>, 6. Zárószürő, 7. A minta fluoreszcens fénye 

Fig. 7. Theoretical sketch of the íluorcscencc microscope. 
L e g e n d : 1. Lamp-bght, 2. Excitation filter. 3. Excitation light. 4. Samplc. 5. Ruorescent light of the 

sample and the remaining excitation light. 6. Barncr filter. 7. Muorcscent light of the sample 
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jesztőszűrő alig átlátszó ibolya színű, a zárószűrő sárga. Az úgynevezett kék fény techni¬ 
kánál, ahol a gerjesztőfény kék, a gerjesztőszűrő sötétkék, a zárószűrő pedig narancs színű. 

A mikroszkóp optikájával szemben semmilyen különleges követelmény nincs, ugyanis 
az üvegoptika kb. 300 nm-es hullámhosszig átengedi az ultraibolya sugárzást, ami elegen¬ 
dő a gerjesztéshez, a minta fluoreszcens fénye pedig közönséges látható fény, és így 
akadálytalanul halad át az üvegoptikán. Ezüstfoncsorú tükör nem használható, mert az 
ultraibolya sugárzást nem veri vissza (Bernolák K. et al., 1979). Kőzettani mikroszkópnál 
a polarizátort is ajánlatos kivenni, ugyanis az általában egyébként is gyenge fluoreszcens 
fényt a gerjesztőfény gyengítése által nagyon legyengíti. 

A mikroszkóp, amennyiben van ilyen, rávilágításos üzemmódban is használható. En¬ 
nek további előnye, hogy így lecsiszolt kőszeletek is vizsgálhatók, és a mintaelőkészítés 
ezáltal még egyszerűbb. 

A vizsgálatokhoz legjobb fedetlen, polírozatlan vékonycsiszolatokat használni. Kana- 
dabalzsam nem használható a csiszolatkészítésnél, mert erősen fluoreszkál, és a minta 
fluoreszcenciáját elnyomja. Leghelyesebb nem, vagy nagyon gyengén fluoreszkáló mű¬ 
gyantát hasznán! (pl. Logitech® EP 3). 

A minták fluoreszcens fénye általában kissé elmosódott, így a legélesebb kép mindig 
kis nagyítással nyerhető. Célszerű a megfigyeléseket minél teljesebb sötétben végezni, 
hogy a gyenge fény észleléséhez a szem jobban tudjon alkalmazkodni, illetve hogy az ob¬ 
jektívbe semmilyen külső, zavaró fény ne világítson bele. 

A karbonátfestési eljárások (pl. Dickson, 1966) nem alkalmazhatók, mert a sósavas ke¬ 
zelés hatására a karbonátok oldódásával a fluoreszcenciát okozó anyag egy része is 
megszökik, illetve a képződő festékbevonat is tompíthatja a fluoreszcenciát. 

Nem minden karbonátos kőzet mutat fluoreszcenciát. Valószínű, hogy a karbonátos 
kőzetek fluoreszcenciáját a bennük levő kis mennyiségű szerves anyag (Dravis & Yu- 
REwicz, 1985; Wetzel, 1959), vagy a kőzetalkotó ásványokba történt különböző elem¬ 
beépülések (Gies, 1976) okozzák. Wetzel (1959) az üledékes kőzetek fluoreszcenciáját az 
okozó szennyeződés fajtája szerint négy szer\'es és egy szervetlen csoportot meg¬ 
különböztetve öt csoportra osztja: 1. eredeti formában megőrzött szerves maradványok; 
2. dezorganizált szerves anyag; 3. mobilis bitumen; 4. üledékes foszfát; 5. kristály¬ 
szennyeződés okozta fluoreszcencia. Gies (1976) a karbonátok kristályszennyeződé¬ 
seivel foglalkozik, az elemszennyeződés fajtájának megfelelően különböző típusokat 
különít el. 

Az itt bemutatott mintákon a kék fény gerjesztésű fluoreszcencia alkalmazása volt elő¬ 
nyösebb, mivel ez erősebben gerjeszt és ekkor a fluoreszcencia színe sárga-zöld, amelyre 
az emberi szem a legérzékenyebb. 

A vizsgálatok Zeiss Fluoval, ill. Opton Ultraphot II típusú mikroszkópokkal történtek, 
Zeiss BG12 kék gerjesztő- és G249 narancs zárószűrővel, ill. hasonló minőségű Opton-szű- 
rőkkel. A megvilágítás mindkét esetben Narva HBO 200-as nagynyomású higanygőzlám¬ 
pával történt. 

A fényképfelvételek a normál vékonycsiszolati képek esetében ORWO 15 DIN-es 
fekete-fehér negatív filmre, két másodperces expozíciós idővel, a fluoreszcens fényű fel¬ 
vételek Forte 24 DIN-es fekete-fehér negatív filmre, félórás expozíciós idővel készültek. 

Felhasználási lehetőségek 

Az itt bemutatott néhány minta csupán a módszer hasznosságára szeretné felhívni a 

figyelmet. A minták a Gerecse DK-i előterének és a Duna-Tisza-köze D-i része fúrásai¬ 
nak mezozóos magmintáiból származnak (I-II. tábla). 

Az 7/7-2. képen olyan kalcit-hasadékkitöltés látható, amely dolomitban visszakalci- 
tosodást okozhat. A laistályok homogének, rajtuk semmilyen növekedési sávozottság, 
színben eltérő részletek nincsenek (7/7. kép). Fluoreszcens fényükben előtűnik a kris¬ 
tályoknak egy olyan szerkezete, amely növekedésükkel függ össze (7/2. kép). A kristályok 
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belseje majdnem teljesen sötét, ez megfelel az első növekedési szakasznak. Három élen a 
trigonális szimmetria szerint egy-egy teljesen sötét, nem fluoreszkáló továbbnövekedés 
található, amely megfelel a második szakasznak. A külső felületeken az eltérő fluoresz¬ 
cenciaerősségből adódóan finom sávozottságú, többé-kevésbé erősen fluoreszcens kö¬ 
peny van, amely megfelel a harmadik szakasznak, és amely szakaszban a fluoreszcenciát 
okozó anyag beépülése a sávozottságnak megfelelően ingadozott. 

Erős, durvakristályos dedolomitban is megfigyelhető a néha egészen finom növekedési 
sávozottság (1/3-4. kép). A képen látható legnagyobb kristályban az apró ciklusokon kívül 
nagyobb ciklusok is vannak, amely jelenség a kiválási feltételek finomabb ingadozásain 
kívül lassabb, kevésbé gyors ingadozásokra utal (1/4. kép). A középen levő kisebb kris¬ 
tályban a növekedési sávok kisebb száma is jelzi a kristály rövidebb ideig tartó növekedését. 

A n/1-2, képen látható kőzetanyag teljesen dolomitosodon, a dolomit viszonylag dur¬ 
vaszemcsés és egyenletes szemcsenagyságú (II/l. kép). A kőzet érett, fluoreszcenciát nem 
mutat, így az eredeti mikrofáciest kimutatni ez alapján nem lehet. Kétféle hasadékkitöltő 
rendszer figyelhető meg. Az egyik breccsásodáshoz kötődik, normál fényben növekedési 
sávozottságot mutató, a bezáró kőzetnél durvább szemcsenagyságú, nem fluoreszcens 
dolomitból áll. A másik szabálytalan lefutású törésrendszerhez kapcsolódik, finomabb 
szemcsés, és élénk, sárga és zöld színnel fluoreszkál (II/2. kép). Benne sávos fluoresz- 
cenciájú, durvább dolomitkristályok is megfigyelhetők. Nyilvánvaló ennek a hasadék¬ 
kitöltő rendszernek a szénhidrogén migrációs útvonalként betöltött szerepe. A szerves 
anyagot is szállító dolomitosító oldatok kicsapódott anyagába nagy mennyiségű szerves 
anyag épült be. Érdekes jelenség, hogy a normál fényben is látható sötét pigmentáció, 
amely valószínűleg nagyobb szénatomszámú, nem fluoreszkáló szénhidrogéntől (pl. bi¬ 
tumen) ered, nem esik mindenhol egybe a fluoreszkáló részekkel. Ez a különböző szén- 
hidrogének bizonyos elkülönülését jelzi. 

Az II/3. kép biomikrit-wackestone-szövetet mutat apró, részben töredékes ősmaradvá¬ 
nyokkal. Az anyag kevert és többféle pigmentációt mutat. Fluoreszcens fényében a kőzet 
homogénen világít, fluoreszcenciája erős, élénk sárga színnel (11/4. kép). Fluoreszcenciáját 
valószínűleg szerves anyag okozza, ez jelzi éretlenségét, mivel eredeti szerves anyagának 
nagy részét megtartotta. Kivételt képeznek azok a bioklasztok, amelyek neomorfizmust 
szenvedtek, anyaguk szerves anyagot nem tartalmazó kalcitra cserélődött ki, ezért fluoresz¬ 
cenciát nem mutatnak, és mivel környezetüktől erősen elütnek, könnyebben felismerhetők. 
Jó néhány bioklaszt azonban megtartotta eredeti anyagát és élénken fluoreszkál. 

Kiértékelés, összefoglalás 

A kis számú minta vizsgálata nem ölelheti fel a karbonátos kőzetek vizsgálatánál a fluo¬ 
reszcens mikroszkópia teljes felhasználhatósági körét, ugyanakkor számos módszertani és 
szintetizálási kérdésben segített előrelépni. 

A fluoreszcens mikroszkópia a karbonátos kőzetek mikroszkópi vizsgálatánál szerzett 
információt nagymértékben kibővítheti. Ehhez szükség van arra, hogy a vizsgálandó min¬ 
tában megfelelő mennyiségű és minőségű fluoreszcenciát okozó anyag legyen olyan el¬ 
oszlásban, amely lehetővé teszi, hogy a kapott fluoreszcens kép információtartalma más 
(esetenként több) legyen, mint a fénymikroszkópiás vizsgálat esetében. 

A fluoreszcens miíü'oszkópia segítségével a bemutatott minták alapján lehetővé válik: 

1. A szénhidrogén-generáció szempontjából érett és éretlen kőzetek szétválasztása. 
2. A neomorf karbonát elkülönítése. 
3. A cement elkülönítése, a porozitás pontos genetikai osztályozása. 
4. Cementsztratigráfia, cementgenerációk elkülönítése. 
5. Kristálynövekedési fázisok elkülönítése. 

Ezenkívül még számtalan egyéb felhasználási lehetőség adódhat, ami mindig a vizsgált 
mintától függ. 
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Fluorescence microscopy: its application in carbonate petrology 
and hydrocarbon exploration 

Horváth, A . 

Abstract 

Reviewing the techniques of fluoresence microscopy, its applications to carbonate petrology and hydrocar¬ 
bon exploration are discussed and demonstrated on several examples. 

These examples show ed the possibilities: 
1. to separate mature and immature rocks from the aspect of hydrocarbon generation; 
2. to determine neomorphic carbonates; 
3. to distinguish cements and to classify the prorosity; 
4. to separate cement generations and 
5. to distinguish crystal growth phase. 
The results may be rather different and dérivé from comparisons of the fluorescence and normál hght micro- 

scopic methods. 

Manuscript received; 30^^ March, 1989. 

©jiKX)pecneHTHafl mmkrockormh h ee npMMeneHHe b neTporpa<j)HM 
KapöoHaiHbix nopoa m b noncKax ne^TM m raaa 

AjopbHH XopeaT 

Hapjiity c M3JioaceHMeM tcxhhkm 4)JiKX)pecueHTHOM MHKpooconMH B paőoTC jaercfl oőaop npHMeneHmt 
aaHHOíX) Meroaa b nerporpa^íMM KapőoHaiHhix iiopoa m b reojioruM hc^tm m l aaa m nJuiKXxpaumt erő aHaneHMii 
KOHKpeiHhl.HM npM.MepaMM. 

B npMBOiiM.Mhix npuMcpax yaaBajiocb: 
1) pa3aejiMTb nopoau Ha apejibie h Heapejiue no nx cnocx)6HOCTM reHepMpoBarb Hc^xb h ras; 
2) BhuejiMXb Heo.Mop4)Hbie xapőoHaxu; 
3) BfaueJiHXb ucMCHX M KJiaccM^iHUMpoBaxb nopoau no wx nopMCxocxM; 
4) BbuejiMXb reuepauMM ueMCHxa; 
5) BhuejiMXb 4>a3u pocxa KpMCxajiJioB. 
EcxecTBeHHO, .mo^uo aocxwraxb pa3HOo6pa3Hbic pe3yjibxaxhi, m ohm Bceiaa nojiy^aKxrca na ochobc 

cx)nocxaBJieHMH o6pa30B b íJuiioopecueHXHO.M m HopMajibiiOM cbcxc noa mhkpockoiiom. 
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Adatok az Erdélyi-medence ásatag szirénjeinek 
ismeretéhez (VII.): 

Szirénfogak Kolozsvár (Cluj, Románia) környékéről 

Brassói Fuchs Hennán^ 

(1 táblával) 

Összefoglalás: A szerző miután áttcldnli a Kolozsvár (Cluj) és környéke paleogén lerakódásaiból 
eddig előkerült szirénfog-leleteket, három fogat ír le, melyek közül az egxik e város környékén felsőeocén 
(priabonai emelet) korú felső durvamész-rélegből, a másik kettő pedig - nagy valószínűséggel - szintén e réte¬ 
gekből származik. O. Sickenberg (1934, p. 229, Taf. VI. Fig. 5.) leírása és ábrája alapján lehetségesnek tartjuk, 
hogy a kolozsvári fogak is a Halitherium schinzi forma delheidi Harti.alb-formától származnak, vagy más, 
közel álló szirénfaj metszőfogai (II, 12 ?) 

Bevezetés 

Különálló szirénfogakat már a múlt század második felétől említenek vagy írnak le Ko¬ 
lozsvár és környéke paleogénrétegeiből. 

P.^vAY Elek (1871, p. 342) a kolozsmonostori Szamos-gát építésénél 1866-ban végzett 
robbantásoknál a Kis-Szamos partját képező felső durvamész- (priabonai emelet) rétegek¬ 
ből előkerült csontok (borda, lapocka stb.) mellett „kap- vagy szaggató” fogat említ, 
melyeket a Toliapicus Owen kihalt krokodilusnemhez tartozóknak vélt. E csontok s való¬ 
színűleg a fog is, melyet Koch A. (1894, p. 246) már nem talált meg az Erdélyi Múzeum 
Egylet gyűjteményében, e szerző szerint Kaup Ilaliiherium nemzetségéhez tartoznak. A 
fog egy metszőfog, esetleg szemfog lehetett. 

Ugyancsak Pávay E. (1871) gr. Esteriúzy Kálmán társaságában a Kolozsvártól Ny-ra 
eső Gyalu és Magyarkapus (Giláu, Cápu^ul Maré) határait elválasztó mély árokban a 
középeocén korú perforatarétegek, pertórata szinttájából kimállva egy szép zápfogat ta¬ 
lált, melyet előbb a Choeropotamus Cu\ ier nemhez tartozónak vélt, de később azt írja róla 
(1871, p. 422-423), hogy az egy Haliiherium nemzetséghez tartozó fog, mely Blainville 

és OsBORN Osteographiá'ja alapján megítélve legközelebb áll a „Haliiherium” subappe- 
ninum fogához, de annál sokkal bonyolultabb dudorzaia van. Ezért egyelőre csak Hali¬ 
therium sp. néven említi (még hozzáfűzi, hogy Böckh János egy Balaton vidéki állka¬ 
pocsdarabbal egy hasonló fogat mutatott). 

E zápfog méretei Koch (1894, p. 202 [44]) szerint: ho.sszúság 3,5 cm, szélessége elől 2 
cm s hátrafelé ékformán keskenyedik; magassága elöl 1,5 cm, hátul 1,33 cm. (Koch 
idézett művében mm-t találunk, de ez minden bizonnyal csak sajtóhiba lehet). Koch még 
hozzáteszi, hogy „Az egész fogzománezot harántos irányú, puszta szemmel alig látható, 
igen csinos szabású, finom hullámos redők ékítik.” E fog méretei alapján megítélve egy 
nagy termetű fajtól származhat, mely lehet, hogy ebben az időben csak az Erdélyi-meden¬ 
ce tengerében élt. Sajnos az idők folyamán ez a fog is elkallódott. 

Egy másik szirénfog a Kolozsvár melletti Kardosfalva (ma a várossal egybenőve) hatá¬ 
rából, a papfalvi-völgy nyílásánál kibukkanó alsóoligocén korú hójai rétegekből szárma¬ 
zik. Ezt Koch (1886, p. 22.1894, p. 291) a Haliiherium nembe sorolja (tágabb értelemben 

* R-3400 Cluj, Sir. gén. Grigorescu nr. 23, Románia. 
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véve, mint egyébként az Erdélyi-medencéből ismert összes szirénmaradványokat). Ma 
már ez a fog sem található meg a gyűjtemén> ben. 

Egy újabb szirénfog a Kolozsvár közelében fekvő Bács (Baciu) község határában lévő 
Bácsi-torok felhagyott kőfejtőiben a priabonai korú felső durvamész-rétegek Vulsellás- 
padja alatti mészkőrétegekből került elő. Ez a fog, leírója, Tixocídy János (1944) szerint. 
SiCKENBERG (1934) erdélyi szirénákra vonatkozó megállapításaira hivatkozva, „Eothe- 
rium” vagy Prototherium nemhez tartozó eg> ed bal állkapocsbeli, mandibuláris, harma¬ 
dik zápfoga (M3). Anatómiai helyének megjelölése jó, rendszertani helye viszont vitat¬ 
ható. Újravizsgálása azonban nem lehetséges, mert ez a fog is elveszett. 

Újabban N. §uraru és V. Codrea (1988) ugyancsak a Bácsi-torok felső durvamészkő- 
rétegeinek felső részéből, a vulsellás, lümasell pad felső szintjéből írnak le egy szirénfogat. 
Megítélésünk szerint ez egy szirénféle jobb oldali állkapocsfelének negyedik e 1 ő z á p- 
f o g a volna. Adott körülmények közt e fog alapján rendszertani helyének pontos meg¬ 
határozását nem tartják lehetségesnek, de megemlítik nagy alak- és méretbeli hasonlóságát 
a D. P. Domning és társai (1982) által leírt észak-amerikai Proiosiren sp. egyedének fogával. 
Szerintünk eme zápfog anatómiai helyzetének e szerzők általi megjelölése is vitatható. 

A mi fogleleteink leírása 
1969-bena Bácsi-torok felsődurvamészkő-rétegeinek felső szintjéből, mely azonos azzal, 

amelyből - többek közt - a koponyatöredékeket is leírtuk (Fuciis, 1970), vagyis Koch (1894, 
p. 234, fig. 6) Ecfiinolampastés sok más kövületet tartalmazó 19. szintjével, amelyet mi ,/első 
szirénes szintnek'' is nevezünk, szemben az „ alsó - Plwladomyapuschi kőbeleket tartalmazó 
-szirénesszinttel", amelyben szintén gyakoribbak e vízi emlősök maradványai, találtunk egy 
hegyes, kúp alakú fogat, mely alakját méreteit tekintve messzemenő hasonlóságot mutat azzal 
diHalitheriumschinzi fonnaideIheidi Harti.ai b felső álIkapcsi első metszőfogával (II) melyet 
SiCKENBERG (1934, p. 229, Taf. VI. Fig. 5) ír le és ábrázol, csak annál talán valamivel 
lapítottabb mellső-hátsó irányban. E fog tengelye mellső-hátsó és oldalsó irányban is egy 
kissé meg van hajolva, kívülről szürkésbarna zománcréieg fedi, itt-ott kifakulásokkal, illetve 
sötétebb foltokkal, mely kétoldalt egy finom, igen keskeny élet alkot és főleg a homorú - belső 
- oldal alsó kétharmadában finomabb hosszanti barázdál tságot mulat, finoman ráncolt A fog 
csúcsától mintegy 10 mm-nyire van egy sekély harántárok is. Ezenkívül e fogat sok finom 
hosszanti és haránivonalka osztja szabálytalan, apró négyszögekre. A fog csúcsa kissé le van 
kopva, alapjánál pedig a fogkoronából egy kevés le van töredezve s ezért egyenetlen lefutású. 

Méretei: magassága 23,2 mm (a fogkorona teljes magassága ?); mérhető szélessége 9 
mm (a fogkorona teljes szélessége ?); mérhető uisiagsága ±8,8 mm (teljes vastagsága ?). 

Egy másik, hasonló alakú és méretű fog a kolozsvári Dónál út végén lévő elhagyott kőfej¬ 
tőből került elő, valószínűleg ugyanazon Echinolanipasos, szintből („felső szirénes szintből”), 
minta bácsi-toroki fog, s amely szintből az összes Dónál úti és kolozsmonostori Szamos-gát 
környéki szirénleletek is származnak.^ E fog valamivel rövidebb. szélesebb és laposabb, mint 
az előbb leüt fog. Hossztengelye mellső-hátsó irányban szintén meg van görbülve egy 
keveset, oldalirányban pedig csak alig észrevehető módon. Jó megtartású, ép fog (fogkorona), 
melyet kívülről szürkés-bamás-fekeiés^, csillogó zománc burkol, mely kétoldalt keskeny élbe 
fut ki. Csúcsa közelében, attól mintegy 4 mm távolságra, sekély árok fut körben. Jó megvilá¬ 
gítás mellett e fogzománcon is láthatók finom hosszanti és harántrepedések, melyek a felületet 
apró, szabálytalan négyszögekre osztják. A fogkorona alján a zománcréieg kissé kopott és 
egyenetlen lefutású, s láthatóvá válik a csokoládébarna dentinréteg, mely lefelé, a hiányzó 
foggyökérben folytatódott, mely részben még a betemetődés előtt, részben a fosszilizációs 
folyamat során, vagy pedig a mállás következményeként elpusztult. A fogkorona aljának 

1. E fogat Kató Tibor, a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem volt geológus hallgatója volt szíves rendelkezésemre bocsá¬ 
tani, amiért ezúton is köszönetét mondok. E fog a D27 számol viseli a szerző g\ űjiemcnyében. 

2. Ugyanezen rétegekben (a „felső szirénes szintben” előforduló cápafélck (Isurus, Cacharodon) fogainak fogzománca álta¬ 
lában világosabb, szürkés színű. 
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körvonala részaránytalanul elliptikus. A fogkorona egy pulpaüreget zár körül. Fala a tövénél 
meglehetősen vékony, különösen a laposabb oldal közepe táján. A pulpaüreget megszilárdult 
mésziszap tölti ki s így alakja, nagysága nem vehető ki pontosan, de a fogkorona csúcsa felé 
bizonyára kúp alakúan elszükül. 

E fogkorona méretei: magasság (hosszúság) 19,2 mm; szélesség (a fogkorona tö¬ 
vénél) 11 mm; vastagság (a fogkorona tövénél) 9,9 mm. 

A fogkorona csúcsa teljesen ép, mérsékelten kihegyesedő. Mind a külső, mind a belső 
oldalon, a szélek mentén itt is egy-egy sekély árok fut végig, mely a belső, kevésbé dom¬ 
ború oldalon határozottabb. Viszont e fogkoronán nem tapasztalható az a finom ráncolt- 
ság, mely az előbbi oldalán tapasztalható. E fogkorona lapítottabb - kevésbé vastag - 
ugyan, mint a Dj-gyel jelzett előbbi fog, de lényegében ehhez s ezzel együtt a Sickenberg 

(1934, p. 229, Taf. VI. Fig. 5.) leírta F-hez eléggé hasonló. Tehát lehet, hogy ez a fog is a 
Haliíherium schinzi forma delheidi Harti^aub felső állkapcsi első metszőfoga, esetleg 
valamelyik más metszőfoga. 

A harmadik fog az előbbi kettő jellegeivel bír, de ezeknél jóval karcsúbb. A kolozsvári 
Rákóczi út 23. számú ház udvarából kiásott durvamészkő-darabban találtuk, melyet e ház 
alapozásánál használt egyik mészkődarabból törhettek le, s amelyek nagy valószínűséggel 
valamelyik kolozsvári felső durvamész-rétegeket kitermelő kőfejtőből származik. Tehát 
ez a fog is, nagy valószínűséggel, a fentebb leírt két foggal azonos korú és Kolozsvár 
(Cluj) környékéről származik. 

Ez is kúp alakú, mint az előbbi két fog, de ezeknél jóval karcsúbb, a főtengelyének gör¬ 
bülete is nagyjából azonos ezekéivel, akárcsak a fogzománc színeződése. A belső, homorú 
oldalon néhány sekély hosszanti barázda húzódik, vagyis a fognak ez az oldala enyhén 
„ráncolt”, s oldalain is megvan az egy-egy sekély hosszanti ároktól kísért zománcéi. A 
fogkorona közepe tájt, illetve annak felső felében két harántirányú, sekély befűződés lát¬ 
ható, melyek a domború oldalon észlelhetők jobban. 

A fogkorona alja letöredezett, s így jól látszik a vékony zománcréteg alatti csokoládá- 
barna dentinállomány, mely ezen a szinten megközelítőleg 1 mm vastag és egy kerekded 
körvonalú, mintegy 3 mm átmérőjű pulpaüreget zár körül. A fog hegyéből egy kevés le 
van törve, kopva. 

Méretei: mérhető magasság (v. hosszúság) 17 mm; mérhető szélesség (a fogkorona 
alján) 6 mm; mérhető vastagság (a fogkorona alján) 5,6 mm. 

Nem állapítható meg pontosan, hogy a fogkorona aljából mennyi hiányzik, de való¬ 
színűleg nem több, mint 1-2 mm, tehát a hossza az előbbi két fogéhoz hasonló volna. 
Azonban a szélessége és vastagsága ezekénél jóval kisebb. Egyéb jellegeiben azonban 
hasonló, úgyhogy e fogat, melyet gyűjteményünkben 1977/10. számmal jelöltünk, nagy 
valószínűséggel szintén e szirénfaj egyik felső, esetleg alsó metszőfogának tekinthetjük. 

Megemlítjük még, hogy tudomásunk szerint a Kárpát-medencéből először írunk le szi¬ 
rén-metszőfogakat. 
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A kézirat beérkezett: 1989. V. 25. 
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Einige Angaben zur Kenntnis von fossilen Sirenen (VIÍ). Sirenenzáhne 
aus dér Umgebung von Cluj (Klausenburg, Rumánien) 

H. Brassói Fuchs* 
Zusammerfassung 

In dér Umgebung von Klausenburg wurdezunáchsivon E. Pávay (1871 ,pp. 422-423)auf das Vorkommeneines 
Mahlzahnes von Halitheriumsp. in den Perforalenschichtcn dcs Miltclcozáns hingewiesen, den fiüher alsdenZahn 
vonChoeropotamusCLV. erwáhnt hatte, weshalb dicsér Zahn irrtümlich unlcr dem Icizien Namen in die fachliteratur 
eingeschUchen ist. Aufgrund eines anderen Fundes von Pávay wurde von A. Koch (1894, p. 246) auf cinen Caninen 
hinge\fciescn,derseiner Meinung nachmitdendazugehörígen Knochcn zusammen zurGaitung Halianassa H. Me- 
YER, oder Halitherium Kaup zuzuordnen isi. Glicherweise wurde von A. Koen (1886, p. 22,1894, p. 246) aus den 
oberoligozánen „Hójaschichten in dem Grenzgebiel unsere Sladi“ cin Mahlzahn von Halitherium sp. erwáhnl. Ein 
vtrmuthc zuEotherium (= Eotheroides), oáexFrototherium gehörender VI3 Mahlzahn wurde von J. Tllogdy (1944, 
p. 58. [3]) aus den oberen Grobkalken dér Priabonienschichlen bei dem BácspaB in dér Umgebung von Klausenburg 
beschrieben. Von N. ^raru und V. Codrea (1988) wurde an denselben Fundort und in denselben Schichten einerder 
vorderen Zahne (dér Meinung dér verfasser nach P4 dexl.) einer bisher noch unbestimmien Sirenenart beschrieben. 

Leideristjederderbisheraufgezahlten Sirenenzáhne bis auf den Leizlen v erschollen. 
In unserem Berichi beschreiben wir drei Zahnkronen, die aus dem von uns als „oberer Horizont mit 

Sirenenresten" genannten oberen Horizont dér oberen Grobkalkschichien (Priabonien) des Sleinbruches im Bácsipafi 
bei Klausenburg stammen. Dér Zahnschmelz ist graulich-braun gefárbi. Zahne weisen einen leichl gebeugle und 
máfiig abgeflachte Kegelform auf. 

Ihrc Mafie sind Folgenden: 
1. (Dj) Kronenhöhe: 23,2mm;mesiodislale Breite:9mm; buccolinguale Dicke: 8,8 mm (vollsiandige Breile und 

Dicke ?). 
2. (D27)Kronenhöhe: 19,2mm;mesiodislaleBreile: 11 mm;buccolinguale Dicke:9,9mm. 
3. (1977/10) meBbare Kronenhöhe: 17 mm; mesiodislalc Breile: 6 mm; buccolinguale Dicke: 5,6 mm 

(dérletzie Zahn slellt ein Fragmenldar, deshalb sind seine volsiándigen .MaBc nich bekannt). 
Die ersten zwei Zahne (^hnkronen) weisen eine bcsiimmle Ahnlichkcii mit dem von O. SiCKENBERG (1934, p. 

229, Taf VI. Abb. 5.) beschriebenen vorderen Schneide/ahn (!’) des Oberkiefers von Halitherium schinzi forma 
delheidi Hartlaub auf. Dér drille Zahn isi schlankcr. aber wahrscheinlich handell es sich auch um einen 
Schneidezahn dér oben erwáhnlen Sirenenart; oder vicllichl slamml er von einer anderen, mit dem Lelzteren 
verwandten Art. 

Derobenerwáhnle Fund ergabdieerstegelegenheii, Sirenenschneidezáhnein dem Karpaienbecken beschreiben 
zu können. 

Eingang des Manuskripts in dér Redaktion: 25. V. 1989. 

/laHHbie no HCKonaeivibiM cHpenaivi TpaHCMJibBancKOM BnaaMHw (VII). 
3y6bi CHpcH H3 OKpecTHOCTeH ropoaa Kny* (PyMWHHfl) 

X. BpaulUiOlf (Dyxc 

Ma OKpecTHOCTeif ropoja Kjiyx (no-eeHrepcKM: KojiOABap. iio-hcmcukm: KjiayacHŐypr) KopeHHOif ayö 
Halitherium sp. h3 t.h. ncp(x>paTOix> iXMHiaouTa iicpr^paTOBUx üiocb q)caHCit) aoueua 6uji yiiOMJiHy T BiicpBue 3. 
naaaM (Pávay E. 1871, c. 422-423). HaxoüKa CHa4a.'ia yiiOMMHa.iiacb icaK ayO Choeropoiamus Cuv h nonajia - 
ouiHŐCHiiiO - TIKOM BMiC B JiMTcpaTypy. Ha OCHOBC apyix)M iiaxojKM HaBan A. Kox (A. Koch 1894, c. 246) 
ynoMMuaer ayö, Koropuü no erő MueHHio bmcctc c conpoBOxaaiouiiiMM kocthmm othocmtch k poay Halianassa H. 
Meyer nriM Halitherium Kalp. A. Kox (A. Koch 1886. c. 22.1894. c. 246) ynoMMHaei raiüKe m KopeHHOif ayö 
Halitherium sp. m3 «xoHaHCKMX üK)eB» hiukhcpo o.iMix)ueiia na OKpannax ropoja Kjiyx. M. TynoriM (Tllogdy J. 
1944, c. 58/3/)onMcaji KOpeuHOH ayö M3 npeanojiOAMTCJibno npMuaa.iicxaBUiMM ^K^pMe Eotherium (= Eotheroides) 
hjim Prototherium h3 Bepxuero rpyöoro M3BecTwiKa (npMaőoncKMM apye) KaMcnojiOMHM BasM-TopoK 6jim3 r. Kny*. 
H. UJypapy h B. Koapa (M. Slr,vrl, V. Codrea 1988) m3 tck ac cjiocb toix) ac MecTonaxOAjeniiR onMcaJiM 
nepeauMH KopennoH ayö (no mx mhchmk). P4 iipaB.) öjuiac hc oiipcacjiciiHOH ^íopMbi enpen. K coAa.neHHio. aa 
MOüiioqeHMeM nocieanero, Bce nepeiMcriCHUbic ayöu iipona.'iM. 

B nacTOfluieM cooőuienMM onMOJBaiorca ipw ayönux KopoiucM m3 Bcpxiicro ropM30HTa Bcpxneix) rpyöoro 
H3BecTuiiKa (npHaöoHCKMH apye), naauBacMoro naMw «bcpxhhm mpnaoiiTOM c CMpcnaMM*. KaMcnojiOMHM basM- 
TOpoK (no-pyMbiHCKM: Kea Bavonyit) 6jim3 r. ÍCiy a. Syőnaíi sMajib OKpauicna b cepo-6y púit ubct. 3y6bí necxojibKO 
MaomyTU m kmciot 4)opMy cnaöo yniioiuennux iuiH3y xonyooB. Pa3Mcpu: 1) (Dj) Bucoxa (jumna) - 23,2 mm, 
3a.MepjieMaii umpHna - 9 mm, 3aMepfleMaii TOJiuiHna - +8.8 w (no.iHuc uiMpMna m TonuiMna - ?); 2) (D97) Bucora 
(juiMHa) 19,2 MM, uiMpuna - 11 mm, TOJiumna - 9,9 mm; 3) (1977/10) 3aMepfleMaíi Bucoia (a.iMHar-17 mm, 
aaM^fleMaa uiHpHna - 6 mm, 3a.McpMeMaa rojiuiMna - 5,6 mm (oö-homok, nojiiihic pa3Mepu 3y6a HCM3BecTHbi). 

ílepBue asa 3y6a (kopohkm) aoBOJibno noxoAM na ncpBuíi pc3caBcpxHCM 4Cjikx:tm (\^) Halitherium schinzi forma 
delheidiHartlaub, onMcannuM O. CMKcnöcproM (O. Sickenbi rí. 1934.c. 229,TaÖJi. VI, pwc 5). TpeTKíi 3y6 őojiee 
TOHOK, no BepoflTHO HfiJiaeTOi oaHMM M3 peauoB ynoMjniyroix) buuíc BKaa CMpen; bo3moaho, oh npoHCxoaMT or 
ocoŐH apyroro bJiHaicoro BKaa. Pcaiiu CMpen onHcaiiu BiicpBuc b KapnaTCxoM pciMonc. 

* R-3400 Cluj, Sir. gén. Grigorescu nr. 23. Románia. 
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Szulfát ásványtársulás Tokodról* 

Papp Gábor'^'^ 

(2 ábrával, 2 táblázattal és 2 táblával) 

Összefoglalás: A tokodi altáró bányaterületén az eocén barnakőszén-telep fekvőjében lévő felsőiriász 
dachsteini mészkő breccsás zónájából - az agyagos mátrix piritjénck bomlása révén létrejött - szulfát ásvány¬ 
együttes került elő. A röntgen-pordiffrakcióval azonosított máscxilagos ásványok: gipsz, epsomit, melanierit, 
halotrichit, alunogén, nátrojarosit, hidróniumjarosit (?) és goethit. A röntgcnclcmzés eredményeit fén>Tnikrosz- 
kópos, kémiai és termikus vizsgálatok egészítik ki. 

A széntelepben a múlt század közepén lelt ischermigii eredeti példányában kísérőásványként a gipszet is si¬ 
került kimutatni. Ugyancsak múzeumi példány igazolja, hogy az epsomit is megjelent a széntelepben. A jelenlegi 
mintagyűjtés során gipsz- és whewelbttartalmü széndarab került elő. 

Bevezetés 

A tokodi bányamező ásványai közül a szakirodalomból ez ideig csak a ischermigit volt 
közismert, Peters, C. F. (1861), valamint Liita A.-EMs/.r K. (1923) révén. A Tóth M. 
(1882) által megadott halotrichit is inkább tschermigit lehetett, írja Koch S. (1966), a 
közölt leírásból kiindulva. Koch nem említi a tokod-ebszőnybányai külfejtés széntelepé- 
bol előkerült alunitot, gipszet, melanteritet, valamint FeS2-ásványokat (V.mÁsz E., 1943). 

Az ásványtársulás me^elenése, általános jellemzése 

A tokodi eocén barnakőszén-telep fekvőjében kialakult ásvány-paragenezisre N.ádai 

László ásványgyűjtő hívta föl a figyelmet. A lelőhely a tokodi altárón át közelíthető meg. 
Szulfátos kivirágzások már az altáróban befelé halad\ a láthatók a dachsteini mészkőben 
lévő - Vadász E. (1960) által „zöldagyag"' néven említett - betelepülések mentén. Leg¬ 
nagyobb mennyiségben azonban a transzformátortérből kiinduló, ún. kősikló + 176-os 
szintjén balra, az első bekötővágatban jelennek meg. E bán> arészt Varga Lajos (Dorogi 
Szénbányák) közlése szerint az ötvenes években hagyták föl. 

A szulfátásványokat a vágat (1987-ben) bejárható részének legvégén, az omlá.stól 
visszafelé néhány méteren gyűjtöttük. Itt az erősen összetört mészkő tömbjei közt agyagos 
sávok húzódnak, illetve a mészkődarabok vastagabb agyagos kitöltésbe ágyazódnak. A 
térségben nem nagymértékű, de állandó a vízmozgás, amiről a főtén található néhány, 
rozsdavörösre festett, pár centiméteres sztalaktit is tanúskodik. Az állandó vízutánpótlás, 
az agyagban lévő pirites gócok és a jó reakcióképességű mészkő teremti meg a szulfátos 
ásványképződés feltételeit. 

Az agyag zöldesszürke színű, bomlópíriics foltjaiban melanicrii keletkezik kevés gipsz 
társaságában. A folyamat végállomását a gocihiiból álló, rozsdabarna színű konkréciók 
jelentik. Az agyagon melanterit- és /ií2/o/r/(7/,/7-kivirágzások találhatók, a halotrichit rost- 

* Elhangzón az .Asvánuan-Cieokcmiai S/akosziál> lOSS. l..haiar S-i s/akülcsen. 
Természeiludományi Múzeum. .Ásvány- cs Kó/ciiár, 108S Rudapesi \ III., .Vlú/cum korúi 14 16. 
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jai önállóan vagy epsomiiial társulva jelennek meg. A mészkövet sok helyen epsomitkéreg 
borítja, de sűrűn találkozunk az epsomit szálas megjelenési formájával is („hajsó”). Nyo¬ 
mokban kimutathatók egyes jarosiifélék, valamint az alunogén. A legnagyobb mennyi¬ 
ségben azonban a gipsznek az agyagot behálózó rostos ereivel találkozunk. 

(Az ásványok azonosítása röntgendiffrakcióval történt. Mivel a felvételek a JCPDS- 
adatkártyákkal gyakorlatilag teljesen megegyeznek, közlésüktől helykímélés céljából el¬ 
tekintettünk.) 

A mellékkőzetek ismertetése 

A mészkő szürkésfehér színű, tömött. Összetétele: CaO 54,61%, MgO 0,73%, Cp2 

44,7%, H2O 0,5%, össz.: 100,5%. (Elemző Prnr:R Gy., Természetudományi Múzeum Ás¬ 
vány- és Kőzettár. Az illők mennyiségét derivatogramból határoztam meg.) Repedései¬ 
ben, törésfelületein gipszhártyák húzódnak. A mészkő az agyaggal sajátos „reakciósze¬ 
gély” mentén érintkezik: a kőzet szélén lévő, néhány mm vastag rozsdabarna sávban a kal- 
cit rovására gipsz és goethit vált ki. Helyenként e szegély helyett egy lágy, porló mállási 
kéreg alakult ki, melynek anyaga az üde kőzetével egyezően kalcit. 

A mészkőtől rostos gipszkéreg választja el az agyagot, amely valószínűleg a felsőbb 
szintekről kenődön, ill. mosódott be a vetőzónába. Az uralkodóan kaolinit + kvarc össze¬ 
tételű agyagos kőzetet a röntgendifrakiogramon is jelentkező, kisebb mennyiségű ásvá¬ 
nyos elegyrészek meghatározása céljából szétiszapoliam, a maradékot mikroszkóp segít¬ 
ségével válogattam négy frakcióra: 

1. fehér színű, sugaras, keregszerű aragoniihalma/ok; 
2. sárgásbarna, ponSzus, k\'arc + g<x‘lhit anyagú konkrcciók; 
3. vörösbama gocthit-álalakok (valószínűleg marka/il után); 
4. sugaras gipsztűk, köztillűk és rajtuk citromsárga bevonattal, uuibbival a fennőtt ásványok közt foglalko¬ 

zom résáetcscbben. 
(Mindegeik frakció röntgenfelvételén jelentkezett, több-kevesebb kai)linil. kvarc és gipsz is.) 

Az agyagban helyenként mikroszkopikus méretű szemcsékből álló pirites gócok mutat¬ 
koznak. A piritben és a belőle keletkezett limonitban röntgenszínkép-vizsgálattal kimutat¬ 
ható nyomelemtartalom - eltekintve az igen kevés Mn-től és a Ni-től - nem volt. 

Az ásványkiválások részletes leírása 

Gipsz: CaS04 • 2 H2O 

Vékony hártyái borítják a mészkő repedéseit, s milliméteres-centiméteres vastagságú, 
rostos kérgeket alkot az agyaggal érintkező mészkő körül, illetve magában az agyagban. 
Mikroszkopikus méretű tűkből álló pamacsai a bomló pirites gócokban melanteritre nőt¬ 
tek rá. 

Epsomit: MgS04 • 7 H2O 

^ - _^__ kéregből vagy a mészkődarabok közti agyagos sávokból néhány 
tized mm vastag, de 25 cm hosszat is elérő, esetenként görbült epsomitkötegek nőttek ki 
(I. tábla, 1.). Ezt az ún. „hajsót” igen vékony, de .százszoros nagyításnál határozottan el¬ 
különülő (a halotrichitnél jóval vastagabb) .szálak alkotják (II. tábla, 1.). A szálak optikai 
jellemzőik alapján a c tengellyel párhuzamosak. 

A gyűjtött szálak néhány hét, a kérgek néhány hónap után fehér, átlátszatlan, könnyen 
porló anyaggá alakultak át. Az átváltozást mikroszkópban a homogén kioltás zavarossá vá- 
iá.sa és tarka interferenciaszínek megjelené.se jelzi (II. tábla, 2.). Az epsomit a röntgen¬ 
diffrakciós vizsgálat alapján hexahidritté (MgSÓ4 • 6 H2O) bomlott. Az átalakulás kezdetei 
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már a kevéssel a gyűjtés után készített felvételen is észlelhetőek voltak. Az epsomit termi¬ 
kus görbéi (1. ábra, a) az irodalmi adatokkal egyezőek. A nagy, összetett endoterm csúcs 
(40-280 X) 6 molekula, a 340 X-nál lévő egyszerű csúcs 1 molekula víz eltávozását Jelzi. 

Melanterií: FeS04 • 7 H2O 

A melanterit a pirites gócokban nedves üvegfényű, legömbölyödött kristályhalmazokat 
alkot, melyeknek színe a pirithintés miatt szürkének tűnik. Másutt halvány zöldes színű, 
szálkás kristályaggregátumokat formáz. E halmazok nyúlt, görbült, rosszul fejlett kristály- 

a) 

b) 
200 400 600 800 1000 

T(°C) 

I. ábra. fokodi s/ulfálok icrmoanalilikai Iclvciclci. (A (clfűicsi sebesség mindegyik mintánál 10 “C/perc.) 
a: epsomit (bemérés: 500 mg; érzékenység; I)!'(} és I) I /\ 1/10); h: melanterit (bemérés: 450 mg); c: halotrichit 

(bemérés: 300 mg, érzékenység a „h" és ,x" mintánál: D K} és DIA 500 mV) 

Fig. 1. Thermonalytical curves of sulphate minerals from lokod. (Ileating ratc: 10 ”C/min.) a: epsomite 
(sample weight; 500 mg; sensitivity: Dl'G and D I A l/lOi; h: melantente (sample weigth: 450 mg); 

c: halotrichite (sample weight: 300 mg. sensitmtx fór h and t samples; DK} and DTA 500 mV) 
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kákból tevődnek össze. A melanteriicsomókba gyakran fehéres halotrichitrostok kevered¬ 
nek, illetve a halotrichit mintegy „kinő” a melanterithalmazból. 

A melanterit szabad levegőn néhány hét alatt törékennyé vált és matt fehérre „fakult”. 
Az ásvány a röntgendiffrakciós vizsgálat alapján rozeniiié (FeS04 • 4 H2O) bomlott. Ez a 
folyamat tükröződik a részleges kémiai elemzés adatain is ("/. táblázat, b), ahol a víz¬ 
vesztés miatt a vastartalom a melanterit elméleti értékénél magasabb. Az ásvány nyom¬ 
elemtartalma mintánként eltérő. A pirit mellől válogatott melanteritben jóval kevesebb Ni, 
Co, Mn volt, mint a halotrichit mellől származóban. 

A melanterit termikus görbéi (1. ábra, b) a típusostól eltérnek. A két első endoterm re¬ 
akcióhoz (260 X-ig, ill. 260-360 közt) tartozó tömegvesztés aránya az ideális 6: 1-nél 
nagyobb. Az összes vízvesztés valamival kisebb, a szulfátbomlás okozta tömegvesztés 
valamivel nagyobb az elméleti értéknél, ami az ásványnak a mérés előtt már bekövetkezett 
vízvesztésére utal. A ferro-ferri-átalakulással kapcsolatos exoterm csúcs nem észlelhető. 

Tokodi halolrichii és melanierii vcgyclcmzcsi adatai 

Chemical analysis of halótrichile and mclanteritc írom Tokod (Hungary) 

/. táblázat - Tahié I. 

a 
(%) 

b 
(^0) 

SiO^ 0,19 

Al,0, 11,3 0,03 

MgO 1,7 0,04 

CaO 0,01 0.00 

FeO 5.0 30.3 

.\a,0 0,02 0,00 

K,0 0,01 0,00 

SO3 35,2 ... 
H,0 45,0 ... 
össz. 98,4 ... 

a; halotrichit, b; melanterit vegyelemzési adatai (ALUTHRV-FKI; oxidos formára átszámolva és egy, ill. két 
tizedesre kerekítve). ...: nem mért. 

Az összes vas FeO-ként szerepel. A H^O-t az izzítási veszteség alapján számítottam. 
Analytical data (ALUTERV-FKI) of (a) halotrichite and (b) mclanteritc (recalculated to oxides and rounded 

to decimai or centesimal values). ...: nőt analyzcd. 
Totál Fe is regarded as FeO. H^O is calculated on the basis of ignition loss. 

Halotrichit: (Fe, Mg)Al2(S04)4 • 22 H2O 

A halotrichit kétféle, bár jellegében kevésbé különböző megjelenést mutat. Az egyik 
típusba tartoznak a 4-5 cm hosszat is elérő, enyhén sárgásfehér, selymes fényű, rugalmas 
rostkötegek (I. tábla, 2.). A nyalábok töve sárgásabb színű, merevebb és jobban össze¬ 
álló. A halotrichit rostkötegei gyakran melanteritből nőnek ki, vagy epsomitszálakat kí¬ 
sérnek. 

A második típust a néhány cm átmérőjű sárgás pecsétben, foltokban megjelenő (a 
hosszú nyalábok tövére emlékeztető) rövidebb rostok képviselik. Az egy milliméternél rö- 
videbb szálak lapos, tálszerű vagy szeszélyesen görbült rétegekbe tömörülnek. Több ilyen 
réteg sorakozik egymás fölött, igen változatos alakzatokat kétrehozva. Az eredetileg e 
rétegek között húzódó vékony agyaghártyák vagy -lencsék maradványai csak néhol lát¬ 
hatók. A sárgás halotrichithalmaz helyenként sugarasan elhelyezkedő hosszabb (1 cm-t is 
elérő) szálakból épül föl. E megjelenési forma, illetve a rétegekké tömörülő rövidebb 
szálakkal jellemezhető kifejlődés váltakozva is sorakozhat egymás fölött. 
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A hosszú, fehér, rostos halotrichit kémiai elemzése (I. táblázat, a) jelentős Mg-tar- 
talmat mutat. A vegyelemzésből számított képlet - a jelentéktelen (0,7 mól) vízfeleslegtől 
eltekintve - Feo,63Mgo.37Al2.o2(S04)4 • 22 H2O. Ugyanezen anyag röntgenszínkép-elem- 
zéssel meghatározott nyomeiemtartalma: Co, Ni, Mn. 

A termikus görbék (2. ábra, c) az irodalmi adatokkal egyezőek. A szulfátbomlás miatti 
tömegveszteség megfelel a vegyelemzésből számítottnak. Az összes tömegvesztés, a ros¬ 
tok közti tapadó víz miatt, néhány százalékkal magasabb a vártnál. 

Kation 
ammóniojarosit 

jarosit 
»«cxx> 

H Q+ hidróniumjarosit 

)sla+ nátrojarosit 
• O 

L i__I_I_I_I_I_■ ■_I_I_I I 

2.25 2.30 2.35 
_ 

2.40 

2. ábra. Egyes jarosit-félék tengelyaránya, összehasonb'lva a tokodi mintákéval. Pontok: 20 évnél újabb, körök: 
régebbi adatok; x: az agyagban lévő szemcsék, 0: a mészkövön észlelt kivirágzás adata 

Fig. 2. Axial ratio value of somé jarosite species compared to that of the samples írom Tokod. Dots: data 
youngen than 20 years, circles: older data; x: grains in clay, 0: efflorescence on limestone 

Alunogén: Al2(S04)3 • 17 H2O 

Az alunogén csak egy mintában, egy mészkődarab szélén - a porló kéreg és a gipsz¬ 
burok közti részen - volt kimutatható. Mikroszkopikus méretű kristályai sárgásfehér 
színű, néhány mm átmérőjű, félgömb alakú halmazokat alkotnak. 

A röntgendiffraktogramokon gipsz-, kaohnit- és kvarccsücsok is megjelentek. Az alunogén legerősebb 
reflexiói a következők voltak (Á; zárójelben a relatív intenzitás): 13,2 (28); 4,47 (100); 4, 39 (40*); 4,32 (40*); 
3,967 (16); 3,90 (16); 3, 673 (14) stb. 

Jarosit-félék: XFe3(S04)2(0H)6 (X egyértékű kation). 

Ide sorolható ásványokat részben az agyagban találtunk (4. frakció), részben a vele 
érintkező mészkő felületén, a rozsdabarna külső kérgen lévő apró sárga foltok formájában. 
A kis mintamennyiség miatt a röntgenvizsgálatokon kívül csak részleges kémiai elemzést 
lehetett végezni. 

A diszperz eloszlásban az agyagban lévő, minden bizonnyal annak sárga színét is okozó 
ásvány már a teljes kőzetből készült porfelvételen is jelentkezett. A szóba jöhető jarosit- 
félék közül a Na-jarosit irodalmi röntgenadatai (JCPDS 36-425) voltak a legjobban 
ráilleszthetők. Ezt támasztja alá a - Lovas György segítségével - végzett rácsállandó- 
számítás is: a kapott tengelyarány a nátrojarosit jellegzetesen alacsony értékéhez áll közel 
(2. ábra). Figyelembe véve a 9-nél nagyobb Na/K-arányt is (II. táblázat), megalapozottan 
állítható, hogy az ásvány nátrojarosit. 

A mészkövön lévő kivirágzás esetében a tengelyarány a hidróniumjarosit értéktartomá¬ 
nyába esik (2. ábra). Az összes alkáliatartalom kisebb, mint az előző esetben (II. táblázat), 
noha - a röntgendiffrakciós vizsgálat alapján - az elemzett mintában kevesebb volt a 
kísérőásvány (gipsz). Ez a tény is a hidróniumjarosit mellett szól. 

* Kaolinittal kis mérlékban zavart reflexiók. 
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Jarosit-féle ásványt tartalmazó tokodi minták adatai 

Data of samples containing jarosite-like minerals írom Tokod (Hungary') 

//. táblázat - Table //. 

K,0 .\a,0 Na/K cA n 

1. 0,36% 2,20% 9.3 2.28 8 
2. 0,62% 0,35% 0,9 2,333 14 

1. a sárga agyagból szeparált4. frakció; 2. sárga ki vi rágzás mcszkövön; n: a rácsállandó-számításhoz felhasznált 
reflexiók száma. 

Az elemzéseket Pttter Gy. (TTM Ásvány-Kőzettár), a rácsállandó-számítást Lovas Gy. (ELTE Ásványtani 
tanszék) végezte. A kémiai adatok a sok gipszet is tartalmazó átlagmintára, a tengelyarányadatok a jarosit-féle 
ásványra vonatkoznak. 

1. fourth fraction, separated from the yellowish clay; 2. yellow effloresccnccs on limestone; n; numbcr of 
reflections used fór cell value calculation. 

Chemical analyses were made by Gy. PirrtR (Natural History' Museum, Mineralogical and Petrological De¬ 
partment), cell value calculations were made by Gy. Lovas (Eötvös l-oránd L’niversity, Mineralogical Depart¬ 
ment). Chemical data refer to the búik sample containing a considerablc amount of gypsum. Axial ratio values refer 
to the jarosite-like mineral. 

Adalékok a széntelep ásványainak ismeretéhez 

A vágatot elzáró törmelékből sikerült az omlás fölötti széntelepes összletből származó 
mintákat gyűjtenünk. A széndarabokat láthatóan ásványos anyag járta át, mely a röntgen- 
diffraktogram alapján gipsznek bizonyult. Mellette kis mennyiségben, de az 5.94, 3,65 és 
2,96 A -ös reflexióhármas révén jól azonosíthatóan jelentkezett a whewellit (CaC204 • H2O) 
is. A bicske-csordakúti széntelep közvetlen fekv őjéből (az ún. „mellites rétegekből”) a kö¬ 
zelmúltban hasonló gipsz + whewellit ásvány társulást mutattunk ki, ami arra utal, hogy ez a 
paragenezis elterjedt lehet a hazai eocén széntelepekben. 

A tschermigit [(NH)4A1(S0)4 • 12 H2OI korábban ugyancsak a barnakőszénből került 
elő. Először Peters (1861) publikálta az 1857-ben Fal ser Antal pesti gyógyszerésztől 
(meghatározva) vett példány alapján. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ásványtani 
gyűjteményében Syst. 298/2; E 935 szám alatt lévő eredeti anyag röntgendiffrakciós vizs¬ 
gálata során a tschermigit mellett gipszet is találtam. Peters szűkszavú közlését annyiban 
kell kiegészíteni, hogy e tschermigitér 5-15 mm vastag, közel szimmetrikus. Közepén sík 
felületekkel határolt kőszénzárványok találhatók, míg két külső oldalán erősen legömbö¬ 
lyödött kristálylapok (valószínűleg az oktaéder lapjai) mutatkoznak. 

Az epsomit nemcsak a fekvőben, hanem magában a széntelepben is előfordult. A Ter¬ 
mészettudományi Múzeum gyűjteményében A 60 1958 számon található egy 1937-ben, 
Székely Lajos ajándékaként bekerült anyag, amely egykorú cédulája szerint a „széntelep 
cerithiumos fedőmárgája alatt lévő cca. 3 éves vágatból” származik. Az eredeti leírás sze¬ 
rint sugaras, tűs, azbesztszerű megjelenése volt (csakúgy, mint a most gyűjtött „hajsó¬ 
nak”). ZoMBORY László korabeli minőségi vegyelemzése a sok Mg, szulfát és víz mellett 
kevés Fe és Cl jelenlétét mutatta ki. Az izzítási veszteség az elméletihez (51,16%) igen 
közeli 51,29% volt. 

Köszönetnyilvánítás 

A műszeres vizsgálatok az ELTE TTK Ásványtani, valamint Kőzettan-Geokémiai 
tanszékein, a Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettárában és az ALUTERV- 
FKI-nál készültek. Ez úton köszönöm meg a vizsgálatokat végzők fáradozását. A minta¬ 
gyűjtésben, fotózásban és a röntgenszínkép-elemzéseknél J.Á.xosi Melinda volt segítsé¬ 
gemre, míg a termikus vizsgálatokat Földvári Mária értékelte ki. Végül, de nem utolsó¬ 
sorban köszönet illeti Nádai Lászlót, aki felhívta a figyelmet az ásványtársulásra. 
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A kézirat beérkezett: 1989. V. 16. 

Sulphate mineral assemblage from Tokod (Hungary) 

G. Papp"^ 

Abstract 

*The Tokod coal mine (25 km NW from Budapest) has becn known from ihc occurrcncc of tschermigite so far. 
Recently, other secondary minerals were discovcrcd. ITic sulphate mineral paragenesis was found in a brecciated 
zone of the Upper Triassic Dachslein Limeslone fooiwall of ihe Lower Hocene brown coal deposit. in ihis brec¬ 
ciated zone pyrite containing clay is abundani. Sulfaie formánon is promoied by ihe permanent water supply in 
the area. 

The minerals determined by X-ray powder diffraciion arc as follows: gypsum (white strialcd veinlets and fine 
needles); epsomite (colourlcss, fibrous “hairsalt” and ihin cncruslalions); melanterite (colourless, granular, or 
greenish, splintery' aggregalcs); halotrichite (yellowish. shoncr. or whilish, longcr fiber bundles); alunogene 
(rare, whitish globular aggregalc of microscopic crysials); natrojarosite (yellow. disscminated submicroscopic 
grains in clay); hydronium (?) jarosite (yellow minule cfflorcsccnces). Macroscopic, microscopic, Chemical 
properties, and thermal behaviour are discussed. On cxposurc epsomiie lumcd lo hexahydrite and melanterite to 
rozenite. 

In a lump of brown coal an infiltration composed of gypsum and a minor amounl of whewellite was iraced. 
Original tschermigite specimen of Petiírs. C. (1861) alsó from ihe brown coal was rcinvcsiigaied and gypsum 
was found in it as guest mineral. Epsomite ‘ hairsalt” from the coal bed was alsó revicwcd on the basis of a 
sample stored at the Natural History Museum, Budapest. 

Manuseript recevied: ló*^ May, 1989. 

AccouHauMfl cyjib4)aTHi>ix iviHHepa,iOB c ToKoacKOíi maxibi k ceBepo- 
aanaay ot r. ByaaneuiT 

Faöop riaii 

B nojie uiTO.ibHM na Tokojckom yrojibtiOM uiaxTC b 30He öpcKHMpoBaiitia aaxüJTCMHCKMx M3BecTHHKOB 

BepxHero rpHaca, noacTtuiaioiiiMx 3a.iicAb öypux yr.'iCH paiiHeaoucHOBoro B03pacTa m coaep^KaiuHX oMpni- 
H3HpOBaHHbie rJlMHU, OŐHapyiKClia aCCOUWaUMil Cy-rit4aTHhIX MMHCpa.i|OB. Bo311HKHOBeHMK) 3TMX BTOpt^HblX 

MHuepajiOB cnoco6cTBOBa.n nocroaHHUM jioütok rpyiiTOBhix Boa. 

ílyre.M aHajiHsa c nopomKOBUM aM^xjipaKTO.MCTpoM ycraiiOBJiCHO iipticyTCTBMC b accouMauMM cjieayiomMx 
MMuepajiOB: rnnea, ancxiMMia, MejiaHTcpHia, rajiorpnxMTa, a-iyiioieita, iiaTpoapo3MTa m rMapoHMCBoro (?) 
npo3MTa. PeHTreHOBue HCxneaoBaHtia aonojiHCHhi BM3ya.iibHu\tM. onrMHCCKM.MM noa mmkpocjcoiiom, repMi^eacM- 
.MM M XM.MtneCKMMH. 

B yrojibHOH sajteacM HatlaeHU rmic m bcbcjuimt. B My3CHiihix o6pa3tiax, laiuKe coőpaHHUx b sajieacax yracM, 

Hapaay c ancxiMMxo.M h sepMMrHTO.M onpcaeaeH rmic. 

* Natural Flistory Museum, Dcpl. of Mineralogy, 1088 Budapest Vili., Múzeum kn. 14-16. 
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Adalékok a nagybörzsönyi wehrlit lelőhelyének 
kérdéséhez 

Papp Gábor"^ 

összefoglalás: Most megtalált, de korabeli feljegyzés szerint a nagybörzsönyi wehrlit a „Máriáé 
Empfángniss”- (Szeplőtlen fogantatás-) bányából került elő. Ennek helye jelenleg még tisztázatlan. 

A megtalálása óta eltelt két évszázad során annyi vitát kiváltó wehrlit* ** pontos 
lelőhelye - a wehrlitproblémát taglaló számos cikk dacára - mind a mai napig ismeretlen. 
Az alábbi írás egy új, részletesen elemzett adalékkal kíván a kérdés megoldásához 
hozzájárulni. 

A wehrht első vizsgálója, Kitaibel P. (1795) csak ann>it cmb'tett, hogy az érc egy „Deutsch Pilsentől (ma- 
gyaml Berszencztől) nem messze” lévő bányából származik. Szabó J. 0863) tudomása szerint a wehrht a 
„Szlávabánya” hányóiról került elő. Pantó G.-Mikó L. (1964) ezt feltételesen Bányapusztával azonosította. 
(Nemrég felvetettem (Papp G., 1986), hogy e név hasonló a XVIII. századi források szerint a Kammerhofon lévő 
Szlávi- (Slavig-) bányáéhoz (Id. Nagy B., 1984a), de korántsem biztos, hogy azzal azonosítható is.) Papp F. 
(1932) és SzTRóKAY K. (1945) szerint a wehrht a Kovács-patak völgyének eg>ik bányájából származik. 

KiTAiBELtől tudjuk, hogy az ércet Pillér Mathias, a pesti egyetem természetrajz-pro¬ 
fesszora gyűjtötte az 1780-as években és adta át neki vizsgálatra. Az ásvány „Min. arg. 
molybdaenic” (molibdénes ezüstásvány) néven szerepel a PiLLER-gyűjtemény 1792-es - 
lelőhelyeket sajnos nem közlő - nyomtatott katalógusában (Papp G., 1986). A korábbi 
sikertelen kísérlet után most az 1798-as egyetemi kéziratos katalógusban is rábukkantam a 
keresett bejegyzésre, amelynek megtalálását az nehezítette meg, hogy az eredeti „Minéra 
argenti molybdica s[ivej Argení molybdique Bornii” feliratot áthúzták és előbb „Minera 
argenti plumbagina sive Galena argentifera dicta” alakra javították, majd ezt is kihúzták, 
és a végleges bejegyzés „Argentum larvatum in galena argentifera” lett***. 

ScHusTER J. (1811) a katalógust ismertetve kiemelte, hogy az ezüstásványoknál különö¬ 
sen sok utólagos javítást tett a katalógus elkészítését vezető Schönbal-er J., aki Pillér utó¬ 
da volt a tanszék élén. Az adott javítás egyébként összhangban van azzal, hogy Schön- 

baltr J. a „molibdénes ezüstöt' ezüsttartalniú galenitnek tartotta (Id. Schön'bal'er V., 
1809). 

A katalógus 4 db „molibdénes ezüstöt" sorolt föl. A méret- és tömegadatokon kívül a 
lelőhelyet is megadták: „Teuischpilsen Máriáé Empfángniss”! 

Rögtön felmerül a kérdés: autentikus-e a lelőhelymegadás, vagy utólagos kompiláció? 
Nos, a szóban forgó katalógus csaknem tíz évvel Pillér halála után készült, ami elvben 
kétségeket támaszthat megbízhatósága felől. Egyrészt azonban lehetséges, hogy a bejegy¬ 
zés a példányok eredeti cédulája alapján történt, másrészt bizonyos, hogy a katalógus 
készítésében részt vett - azt alá is írta - Mexser József, aki korábban Pillér adjunktusa volt. 

* Természetiudományi Múzeum, Ásvány-Kőzeitár. 1088 Budapest VIII., Múzeum körút 14-16. 
** A wehrlitei mint ásványnevel japán kutatók vizsgálatai alapján - egyébként nem eléggé megalapozott módon - 1984-ben 

diszkreditálták. Jelen írásban az egész ércanyagot értem e név alatt. 
*** Sorrendben „Molibdénes ezüstásvány, avagy Born Argent molybdique-jc”; „Plumbágós ezüstásvány, avagy ún. ezüst- 

urtalmú galenit”;, Jiejteii ezüst galenitben”. 
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Mlxser nyilvánvalóan jól ismerte az ásványt, hiszen ő adta oda Schönbauer Józsefnek azt a 
mintát, amit az BoRNnak küldött (Id. Schönbauer V., 1809). A „molibdénezüst” különleges 
ismertségére utal az is, hogy a többi nagybörzsönyi ásványnál a katalógusban csak a 
„Teutschpilsen” bejegyzést találjuk. A névközlést tehát autentikusnak fogadhatjuk el. 

Sajnos a név egyértelmű helyhez kötése jelenleg nem lehetséges, ugyanis „Máriáé 
Empfángniss” (Szeplőtlen fogantatás) nevű tárót a rendelkezésre álló szakirodalom nem 
említ. Hasonló nevű bányahelyek viszont több Nagybörzsöny környéki ércterületen voltak 
a XVIII. század végén. Nagy B. (1984a) adatai szerint a Só-hegynél (Nagyirtáspusztától 
D-re) egy „Máriáé Heimsuchung” (Mária látogatása) nevű altárót hajtottak ki, a Kam- 
merhofon pedig „Máriáé Himmelfahrt” (Mária mennybemenetele) nevű bánya volt. A 
Nagy B. (1984b) munkájának VI. mellékleteként közölt 1781-es térképen pedig a Kovács¬ 
patak völgyében található egy rövid, „Máriáé Geburts” (Mária születése) nevű táró, 
amely véleményem szerint a később Klinger-táróként ismert, újabban (1975) Nagy B. 
által feltárt bányaművelettel azonosítható. 

Remélhetőleg a levéltárban sikerül majd a „Máriáé Empfángniss”-táróra vonatkozó 
adatokat találni. Nem zárható ki azonban az a lehetőség sem, hogy a katalógusban össze¬ 
keverték az egymáshoz közeli bibliai eseményeket jelölő „Máriáé Empfángniss” és 
„Máriáé Heimsuchung” kifejezéseket. Ebből a szempontból érdekes, hogy I^taibel 1804- 
ben éppen a nagyirtáspusztai ércesedést látogatta meg (Id. Gombocz E., 1945). 

Köszönetemet fejezem ki ezen írás elkészültéhez nyújtott segítségéért Nagy Bélának és 
Weiszburg Tamásnak. 
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Abstract 

The problem of the exact locahty of wehrlite is discusscd. According to a ncwly found data in an XVEI'^ 
century catalogue, wehrlite was found in the “Manae Itmpfángniss” (Immaculatc Conccption) mine. 
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A hazai földtanoktatás az 1848/49. évi 
szabadságharctól 1945-ig* ** 

Dr. Lisztes 

Összfoglalás: A szerző Mária Terézia korától napjainkig kíséri végig a földtani tárgyak középiskolai 
oktatását, egybevetve a tudományos élet hazai helyzetével. libben, a 2. részben a magyar földtantanítás fénykora; 
a 19. század második fele áll a középpontban. A kiváló, a tudományos életben is aktívan résztvevő középiskolai 
tanárok, a korukban igen korszerű tankönyvek, a nagy gondossággal össz.eállíitUt ásvány- és kőzettani gyűjte¬ 
mények segítségével a földtan szervesen beépülhetett a kor átlagmüveltségébe, gazdagíthatta temészettudomá- 
nyos világképét. 

1. Bevezetés 

A reformkor mozgalmai a társadalmi és a szellemi élet megélénkülését, felpezsdülését 
hozták magukkal Magyarországon. Ennek eredményei a tudományos életben és az okta¬ 
tásban csak a 19. század második felében mutatkoztak. A Magyarhoni Földtani Társulat 
létrejötte 1848-ban egy új korszakot nyitott, a földtani tudományos élet megindulását és 
felvirágzását. 

A korabeli tudomány képviselői közül kiemelkedett a nemzetközileg ismert tudós. 
Szabó József, a budapesti Tudományegyetem ásvány- és földtantanára; Kri:n.\i:r József, a 
Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, Európa eg>'ik legjobb ásványismerője; Koch Antal, 
a budapesti egyetem földtani és őslénytani tanszékének vezetője. A tudomány fejlődéséi 
természetesen követte a középiskolai oktatás is. 

2. A földtan tárgya a 19. század második felének tanterveiben 

A 19. század második felének első tanterve az „Eniwurf dér organisaiion Gymnasíen 
und Realschulen” (1849). Ennek a tanügyi szabályozásnak a szándéka a század első felé¬ 
nek tudományos életében és didaktikai törekvéseiben felmerült új gondolatok alkalmazása 
volt. Az Entwurf tantervében az al- és főgimnáziumban is találkozhatunk tárgyunkkal: 3. 
osztályban ásványtannal, 5. osztályban ásvány-, kőzettannal, őslénytannal a növénytanhoz 
kapcsolva, a 6. osztályban pedig az állattanhoz. 

Az Emwwr/intézkedései nagyon sok iskola és oktató részéről erős ellenkezést váltottak 
ki. Óriási nehézségbe ütközött a német nyelvű tankönyvek bevezetése és a német tanítási 
nyelv kötelezővé tétele. Ehhez a tantervhez négy tankönyv is megjelent (a Bach-korszak- 
ban!) magyarul. Ezekben Miilálka Antal, V.vi.i Ferenc, Ha.nák K. János, Dorxer József 
„ásványismére’' és „földismére” bontották a tananyagot. Egészen egyedülálló az 1850-es 
években Schirkhuber Móric kezdemén) ezése: A ,.természettani földrajz” ös.szekapcsolá- 
sa a „földismével” és a „kövülettannal”. 

A német nyelv rákényszerítése a magyar iskolákra elhibázott lépés volt, a tanterv nem- 

* Elhangzott a Tudománytörténeti Szakosztály 1986. IV. 21-i ülésén. 
** Vasvári Pál Gimnázium, 4401 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 



104 Földtani Közlöny 120. kötet, 1-2. füzet 

sokára el is bukott. Az iskolákat mentesítették a német nyelv kötelező használata alól, a 
gimnáziumok ideiglenesen újabb tantervet kaptak 1860-ban, a Magyar Királyi Helytartó- 
tanácsnak a gimnáziumi igazgatókhoz kibocsátott rendeletét. 

A természetrajz keretében oktatott ásványtant az 5. osztályba tették, a 6. osztályban kü¬ 
lön földtant is oktattak Mirálka Antal korszerű „Földisméjéből”. Annak ellenére, hogy a 
német a tanításnak már nem kötelező nyelve, használatosak voltak még német nyelvű 
könyvek. A német tankönyvek, illetve fordításaik használata a magyar oktatásban nem 
volt kedvező, mert a tanulók csak német példákat kaptak a földtani jelenségek bemuta¬ 
tásakor. így a kőzetek, „formációk” bemutatása öncélúvá vált, nem járult hozzá a magyar 
föld megismeréséhez. 

Az Eötvös által 1868-ban kiadott tanterv anyaga változatlan az előző tantervekhez ké¬ 
pest. 

Pallér Tivadar közoktatásügyi miniszter 1871. évi rendelete már a dualizmus keretei 
között született. 

A „boldog békeidők” Magyarországának intézményei, jogrendje a gazdaság nagyobb 
zökkenőktől mentes, gyors növekedését biztosították. Az egész intézményrendszer, s így a 
középiskola szervezete is bizonyos polgárosulási folyamaton ment át. A középiskolai ok¬ 
tatás, s ezen belül a középfokú természettudományos képzés korszerűsítését sürgették a 
bővülő belső piaci igények, a technika tökéletesítésének szükségessége. 

Pedagógiai nézőpontból a kor középiskoláira Kármán Mór munkássága nyomta rá a 
bélyegét. Kármán értékrangsort állított fel a tudományok között, s az oktatásban „az egy¬ 
szerűbbtől” haladt a „magasabb értelmi képességet kívánó, elvontabb” tudomány felé. A 
természettudományok két nagy csoportra oszlottak: „leíró” természetudományok (föld¬ 
rajz, geológia) és „általános” természettudományok (fizika). 

Ellentétes nézetet képviselt Roth Samu, miszerint a természettudományokat nem egy¬ 
más után, hanem egymás mellett kell tanítani. Rorn Samu, lőcsei főreáliskolai tanár ne¬ 
vével gyakran találkozhatunk a 70-es évek tanügyi vitáiban. Véleménye szerint a földtan 
tanítását az ásványok leírásával kell kezdeni. „Ha a tanuló a leggyicoribb ásványokat 
ismeri, nem esik nehezünkre a legfontosabb kőzetekre is kiterjeszteni figyelmüket.” 

A szemléltetés szükségességéről a következőket írta: „A tárgyalt példányokat ne csak 
bemutassuk, hanem a tanuló azok előfordulását a természetben is lássa.” 

„Főleg a hazánkban is előforduló képletekkel foglalkozzunk.” Roth rendkívül magas 
színvonlon tudta oktatni tárgyát, hiszen a középiskolai tanítás mellett földtani tudomá¬ 
nyos munkát is végzett. Kutatási területül a Magas-Tátra vidékét választotta, s a Magyar- 
országi Kárpát Egyesületnek ügyvivő alelnökeként is tevékenykedett. 

Tankönyvében először olvashatott a tanuló a földkérget átalakító erők működéséről, a 
kőzetek képződéséről, hazánkra vonatkozó adatokkal megtűzdelve. Végül „A földkéreg 
átmetszetének eszményi képe” címmel összefoglalja a könyvben tanultakat a „gránit kép¬ 
lettől” az „alluviumig”. Földtanában a zsugorodási elmélet híve. 

Az 1870-es éveknek igen gazdag volt a tankönyvtermése. Nem lesz még egy olyan év¬ 
tized, amelyben több mint 20 féle tankönyvből választhatta ki a földtan tanára a számára 
legmegfelelőbbet. A könyvek színvonala között azonban nagy különbségek voltak. Közös 
jellemzőjük a terjedelmesség. 

A korukban nagyon korszerű tankönyvek közé sorolhatjuk Alois Pokornt „Az ás¬ 
ványország képes természetrajza” c. könyvét Dékány Ráfael fordításában és „a hazai 
viszonyaink tekintetbevételével” való átdolgozásában. Pokornt könyvének elkészítésé¬ 
hez Mohs, Kippe, Sllss műveit használta fel. Kőzettanát csiszolatokkal illusztrálta. 

A kor legnagyobb tankönyvírójának hírében állt Krihsch János. A legtöbb középisko¬ 
lában „A természetrajz vezérvonala” c. tankönyvéből tanítottak. A hegységek felgyűrődé¬ 
sét „a heveny-folyó földmag kihűlésével” hozta összefüggésbe. 

A földtan kiemelkedő tudósa. Szabó József is érdeklődött e tárgy középiskolai oktatása 
iránt, s ő maga is írt tankönyvet. Szabó József saját egyetemi oktatói munkássága során 
tapasztalta, hogy a hallgatók milyen csekély ásványtani ismerettel jöttek az egyetemre. A 
fő hibának a tárgy rossz módszerrrel való tanítását tartotta: 
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„A mostanság kezdők számára írt tankönyvek többé-kevésbé csak kivonatai egy 
nagy kézikönyvnek. Ezen könyvek inkább repertóriumok valami magasabb tanítás¬ 
hoz, mint a kezdők számára írt munkák.” 

Mire van tehát szükség szerinte? 

„A tanítás szelleme a gyakorlat legyen! Mindent ásványon kell mutatni. Nem is kel¬ 
lene előadás tárgyává tenni olyan ásványt, ami a gyűjteményben nincs meg.” 

Tankönyvében ezt a követelményt még bővíti azzal, hogy minden ásványnál megemlíti 
legfontosabb hazai lelőhelyeit, illetve hogy melyiket lehet ásványkereskedőnél kapni. 

Bár a kristálymorfológia elhagyását a korabeli tanárközvélemény nehezményezte, leg¬ 
több bírálója úgy vélekedett, hogy nincs párja tankönyvirodalmunkban. 

A reáliskolákban az 1875-ös tanterv után a 7. osztályban heti 3 órában önálló geológiát 
oktattak. Kezdődött rendszeres ásványtannal, majd kőzettan következett, végül a geológia 
elemei, „az utóbbi különös tekintettel a magyar birodalomra és a szomszédos területekre”. 

A református iskolákban az 1880-as tanterv hozott pozitív változásokat tárgyunkat 
illetően. A 9 osztályos gimnáziumban alsó és felső tagozaton is szerepelt, méghozzá na¬ 
gyon magas óraszámmal és olyan korszerű tananyaggal, amely magas fokú szakmai 
felkészültséget kívánt a tárgyat tanító tanároktól. 

A debreceni kollégium természettudósai, akárcsak a korábbi időszakokban, hozzájárul¬ 
tak a hazai földtan fejlődéséhez. A 19. század második felében két tanár tanította az ás¬ 
vány- és földtant: dr. Török József (1847-56 között), majd Kovács János (1856-96). 

A 70-es évek végén a középfokú iskolákban meg kívánták szüntetni a tananyag ismét¬ 
lődését az alsó és felső fokon. Ennek a kívánalomnak megfelelően jött létre az 1879. évi 
TREFORT-féle tanterv. így az ásvány- és földtan is csak 4. osztályban szerepelt. E tantervet 
több kritika érte formai és tartalmi hiányosságai miatt. Az ásványtanba iktatott kémiai is¬ 
meretek főként a kőzet- és földtani tananyag megrövidülését hozták magukkal. Sokan 
elmarasztalták azt a tanítási módot, amely az ásványok kémiai, morfológiai és fizikai tu¬ 
lajdonságainak felsorolására redukálódik. A követendő módszerekről folytatott vitákban 
egyre többször felmerült Sztfrényi Hugó neve. 

SzTFRÉNTi személyében az ásványtan lelkes, hozzáértő tanárát ismerhetjük meg: 
„Nem túlzók, ha állítom, hogy a természettudományok egyikével sem ösztönözhet¬ 

jük jobban a tanulót a reális tárgyakra irányzott logikai gondolkodásra, mint az ás¬ 
ványtannal. Az ásványtan magában egyesíti a rokon tudományokat és helyes kezelése 
mellett fel lehet frissíteni általa, most a reál iskolát énem, a chem iából, a phy sikából, sőt 
a geológiatörténeti részben a zoológiából és botanikából tanultak legfontosabbját.” 

Sztfrényi alárendeli az ásvány-, kőzettant a geológiai jelenségek oktatásának, az ok¬ 

okozati összefüggések jobb megvilágítása érdekében. 
Az 1879. évi tanterv kritikus pontja a természetrajz és a földrajz volt. Helyes-e a ter¬ 

mészetrajz és a földrajz tanításának egybekapcsolása a gimnázium alsó osztályaiban? 
Egyesek attól tartottak, hogy sem az egyik, sem a másik tárgy alapismeretei nem fognak 
kellőképpen kidomborodni. A Paszlavszky József nevével fémjelzett irányzat szerint vi¬ 
szont: az együttes tanítás csak javára válik a természetrajznak, Paszlavszky többször 
hangsúlyozta a természettudományok szoros összefüggését. A középiskolai földrajztan¬ 
könyvekben Xántus János, Laky Dániel. Visontw János kapcsolatot teremt a természet¬ 
rajzzal, bőven tárgyalnak geológiát. 

A 80-as években nagy fontosságot kapott az ásványtani szemléltetés, a szertárak felsze¬ 
reltsége, az oktatási segédeszközökkel való ellátottság. Az Országos Közoktatási Tanács 
összeállította a gimnáziumban szükséges természetrajzi taneszközök jegyzékéi. A közép¬ 
iskolai mintagyűjtemény vázlatát Staub Móric készítette, s a Nemzeti Múzeum tárgyaiból 
állították össze. 

A Földtani Intézet is összeállított egy mintagyűjteményt a középiskolák .számára. A 
Magyar Királyi Földtani Intézet már korábban is adott néhány középiskolának gyűjte¬ 
ményt. 1884-ben az intézet igazgatója megbízta Schai ar/ik Ferenc geológust egy, pusz- 
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tán csak iskolai célokra szolgáló kőzetanyag összegyűjtésével. A 150 darabból álló gyűj¬ 
temény különböző változatokat mutatott be az ország különböző helyeiről. 

A szemléltetésen alapuló oktatási metódust komolyan vették, a szertárak anyagát nagy 
gonddal kibővítették, szakszerűen kezelték. Legyen példa erre egy kiállítási katalógus az 
1885. évből. Ekkor volt a természetrajzi taneszközök nagyszabású országos bemutatója. 
Néhány résztvevőt érdemes megemlíteni: 

- Lőcsei Királyi Főgimnázium - a Szepes vidék kőzetei és ásványai; 
- Szathmári Királyi Katholikus Főgimnázium; 
- Budapesti V. kerületi Királyi Katholikus Főgimnázium; 
- Nagykállói reáliskola. 
Kiemelkedően szép gyűjtemény segítségével oktatták a múlt század 80-as éveitől az ás¬ 

vány- és földtant a debreceni Református Kollégiumban. Szőxyi Pál 1878-ban a Kollé¬ 
giumra hagyta ásványgyűjteményét. A Kollégiumban jelenleg is szolgálja az oktatást ez a 
gyűjtemény, bár egy része a II. világháború alatt megsemmisült. 

Gazdag gyűjtemények voltak azonban az ország szinte minden területén, élen jártak a 
felekezeti gimnáziumok és a reáliskolák. 

3. A hazai földtanoktatás a századfordulótól a II. világháborúig 
Az 1899. évi gimnáziumi tantervben bővült az ásványtanon belül a kémiai fejezet. A 

kémiai ismeretek bővítése úgy volt lehetséges, hogy a geológiából a történeti geológia ki¬ 
maradt mint önálló fejezet, csak rövid vázlata került be a tanítási anyagba. Szó esett vi¬ 
szont hazánk geológiai viszonyairól, nevezetes bányavidékeiről. 

Alig 10 évvel a gimnázium tantervének megjelenése után korszerűsítő javaslatok tucat¬ 
jai jelentek meg. A földtan tanításáról írók között ott találhatjuk Koch Nándor és Vadász 

Elemér nevét. Ok nemcsak tantervi változtatásokra vonatkozó ötletekkel jelentkeztek, ha¬ 
nem a földtan tanításának szempontjait módszeresen kidolgozták. Indokolatlannak tartot¬ 
ták a földtan ásványtannal való együttes oktatását. Koch tervezte a 8 osztályos tananyagra 
a következő volt: 

„1. Általános földtan - a Föld keletkezésétől a hegyszerkezetig. 
2. A Föld és a szerves élet története. 
3. Magyarország geológiája. 
4. A földtan története. 
Tervezetében a földtan nem leíró, elemi fogalmakat magyarázó tárgy lett volna, hanem 

szintetizáló jellegű. A középiskolai földtan tanítási nehézségeivel kapcsolatban elsőként 
utalt a tanárképzés hiányosságaira. Javasolta az egyetemeken a földtan-ásványtan-vegy- 
tan, illetőleg történelem-földrajz-földtan szakok létrehozását. Az 1910-es években 
használatos minta-ásvány gyűjteményt földtani szempontból nem tartotta kielégítőnek. „A 
célnak megfelelő összeállítású kőzetgyűjtemények, a víz, a levegő, a vulkán működésének 
eredményét feltüntető dinamikai gyűjtemények éppúgy kívánatosak, mint a földtörténeti 
alapon összeállított kövületgyűjtemények” (Koch, 1914). Utalt a kirándulások fontossá¬ 
gára is, amelyeket egyébként a tanterv is kötelezővé tett. 

Századunk első két évtizedében főként régebbi tankönyvszerzők könyveit alakították át 
az új tanterv követelményeihez, ami jórészt úgy történt, hogy régebbi kémia tankönyvek¬ 
hez toldottak hozzá ásvány-földtani fejezetet. Sok ábrával, földtani térképpel színesített 
„Ásványtan” viszont Fíorváth Cézár-MAROsi Arnold könyve, amely a tanult földtani 
fogalmakat Magyarország földtani viszonyain mutatja be, kiemelve a Kárpátok felépítését. 

A szemléltetés kérdésében viszont továbblépést hozott az 1899. évi tanterv. Eszerint a 
gyűjtemények feladata nemcsak a tananyag illusztrálása, hanem az iskolakömyék termé¬ 
szeti tárgyainak bemutatása. Sőt a cserék segítségével Magyarország összes fontos ásvá¬ 
nya és kőzete legyen meg egy-egy iskolai gyűjteményben. A szertárak ás vány példányait 
eleinte csak előadás közben mutatta fel a tanár, később rendszeressé váltak a gyakorlatok. 
Elsőként a budapesti III. kerületi Magyar Királyi Állami Főgimnáziumban tartottak ás¬ 
ványtani gyakorlatot az 1907-08-as tanévben. 
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Geological education in Hungary between 1848 and 1945 
E. Lisztes* 

Abstract 

The history of teaching geology is studied from ihe time of Queen Maria Theresia up to the present. In this 
second part, the history of the second half of the 19th centuiy' is discussed, the start of scientific hfe in geology, 
the foundation of an independent leamed society and of separate university departments are dealt with. It is 
emphasized that geological education played an appreciated and remarkable role in Hungárián secondaiy' 
schools. Among others the unrivalled number of school-books, the collections in numerous secondary schools 
that were perfect both from the professional and from the meihodological points of view, the educational activity 
of teachers graduated at foreign universities and who had been active alsó in the scientific hfe, are the factors that 
make worthy of introducing this period. 

In the first half of the 20th century the geological education was different in each school types. In certain 
schools teaching of chemistry became restricted and geology was taught in the frame of geography. The scope of 
knowledge of geology, however, was modemized. In the education system of Klebelsberg and Hó.man geology 
could be fundamentaUy incorporated in the generál natural-scientific education of that time. 

Manuscript récéi ved: 19‘^January, 1989. 

OpenoiiaBaHHe reojiorMM b BenrpMM c OcBOÖoiiHTejibHOH bomhw 

1848-1849 rr. 40 1945 r. 
3iiMT .TMCxeui 

Abtopom b MCTopw'iecKOM acncKie paccMaxpHBaeTCH npeanoaaBaHMe reoJiorMM b cpejHMx lUKOJiax c 
anoxM MapHH TepeaHM ao Hacxoamero Bpe.MeuM. B paaaejie 2 axoro oöaopa paccMaxpMBaexca MCxopMa 
Bxopoii noJiOBHUu 19-ro BCKa, Koraa Ha«iMHa.riacb HaysHO-reojiorM^ecKaa AHSHb, boshmkjio ca.MO- 
cxoaxejibuoe nayiHoe oőiuecxBO h opraHMaoBUBajíMCb caMOCxoaxejibHbie ^aKyjibxexu b yHMBepcMxexax. 
ílpenoaaBaHHe reojiorMM b cooxbcxcxbmm c sxmm 3aHM.Ma.no SHaiMTe-nbHoe m noHCXHoe mccxo b bch- 
repcKOH cpeaueH uiKOJie. BecnpMMcpHoe oÖM.nMe HatuMx yieŐHMKOB, aajiee, HajiMHMe b ptue cpeauHx 
lUKOJi KOJUieKUHH. 6e3ynpe«iHbix xax c HayqHOM, xax m c .MexoaMnecKOM xoncK 3peHMM, HaKOHCu, aea- 
xejibHOCXb npenoaaBaxejieH, oŐynaBiiiMXCH b 3apy6c*Hux yHMBcpcMxexax m aKXMBHO yqacxBOBaBuiMX b 
HayHHOH XM3UM, Bce 3X0 3acxaBaHex ay.Maxb, nxo aexa.nbHaa xapaKxepMCXMKa 3xoh anoxM npeacxaBMX 
onpeaejtcHHUM MHxepecx. 

B nepBOH nojiOBMHC 20-ro bckb npenoaaBatiMC reoJiorMM b pa3JiM«tHbtx xnnax ujkoji yxe 6biJio 
HCoaMuaKOBbiM. B uiKOJiax HeKOxopux xnnoB reojtorHa 6uJia oxoaBMHyxa Ha 3aaHMH nJian m BOioaeHa 
B pa.MKH XH.MHH H reorpatftMM. 3axo MH^op.MauMa, ocoöchho b oÖJiacxM coScxbchho reojiorMM, öujia 
cyiHecxBCHHO .M0aepHM30BaHa. B lUKOJibHOM CMCxe.Me Kjieöe.ncöepra m PoMana reo.iorMfl c.MorJia cxaxb 
opraHHaecKOH aacxbio oöuiero ecxecxBeHHO-HayqHOt o o6pa30BaHMfl cbocm anoxM. 

* Vasvári Pál Gimnázium, H-4401 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 
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Megemlékezés Krenner Józsefről, 
születésének 150. évfordulóján 

Dr. Nagy Béla"^ 

(1 képpel) 

A magyar ásványtan világviszonylatban is ismert legnagyobb kutatója Krenner József 
volt, akinek a tudományos munkásságát már életében nemcsak az európai, hanem a többi 
kontinens kultúrnemzetei is elismerték, és az ásványtan tudományának nagyjai közt tisz¬ 
telték. Vizsgálati eredményeit a legmegbízhatóbbaknak fogadják el, azok mint alapérté¬ 
kek bekerültek - az egyéb kutatási eredményeivel együtt - a nemzetközi szakirodalom 
kézikönyveibe és tankönyveibe. 

Krenntr József mineralógus Budán, a Várban született. Születésének pontos idejét nem 
ismerjük, mert az az egyházi anyakönyvben nincsen feltüntetve, csupán a keresztelés idő¬ 
pontja: 1839. március 3-a ismeretes. 

A budavári Koronázó Főtemplomban keresztelték, keresztanyja gróf Blttler Katalin 
volt. Atyja ugyancsak Krenner József, templomi aranyozómester, üveg-, műtárgy- és 
festménykereskedéssel foglalkozott. A família a régi budai német patrícius családok közé 
számított. Édesanyja Steiniulser Anna fiatalon özvegységre jutott és újból férjhez ment. 
Első férje, Jacob József szintén budai üvegkereskedő, aki több gyermek hátrahagyásával, 
egészen korán, 30 éves korában, a budai kolerajárvány idején meghalt. 

Krenntr József szülei igen tehetős vagyoni helyzetben voltak, számos házuk, üzletük, 
raktáruk és műhelyük volt a Várban, a Vízivárosban és a Tabánban. 

Itt jegyzem meg, hogy magának Krenn^er Józsefnek is két háza volta Várban az Úri utcá¬ 
ban, egy pedig lent a vízivárosi Iskola utcában. Mindhárom ház a mai napig jó állapotban 
fennáll. Ezeken kívül a családnak kiterjedt szőlői voltak a Sas-hegyen és a Rózsadombon. 

A szülők egybekelésekor az asszonynak még előző házasságából négy leány gyermeke 
volt. Három év múlva, 1835-ben megszületett Krenner Katalin, József egyetlen édes¬ 
testvére. A kislány gyenge alkatú, törékeny gyermek volt, 1845-ben lezuhant a hintáról, 
összetörte magát és egy év múlva, 1846-ban, 11 éves korában meghalt. 

Krenntr József gyermekkoráról kevés adat maradt fenn, három érdekes képről kell em¬ 
lítést tennem. Két- vagy hároméves korában József nádor udvari festője (Liebe vag>’ 
Schrotzberg) készített róla egy bájos biedermeier, életnagyságú képet. Ezen Katinka nő¬ 
vérével együtt látható, amint spárgán egy cinegét tart a jobb kezében és nővére a feje fölé 
hajolva átöleli őt. 

Körülbelül a szabadságharc idején készülhetett a másik kép, talán daguerrotípia, ame¬ 
lyen egyik mostoha nővérével (Jacob Eufrozinával) és ennek férjével (Haucke Ferenccel) 
látható. A kis Krenntr Józsefen ezen a képen magyar atilla feszül, nővére pedig gazdagon 
hímzett rácvárosi török női ruhába öltözött. 

Az 1851-53-as évekre tehető az a következő daguerrotípia, mely a fiatal Krenner! 11- 

13 éves korában, hegedűjével a kezében ábrázolja, melyről későbben! átfényképezés után 
részben kézzel színezett másolatok maradtak fenn. 

* Előadu: 1989. március 13-án, az MTA Föld- és Bán>ászati Tudományok Osztálya és a Magyarhoni Földtani Társulat 
Tudományiönéncti Szakosztálya együttes emlékülésén. 
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Krenner József korán megtanult hegedülni és mire felnőtt, szinte művésze lett e hang¬ 
szernek. Olyan jól játszott, hogy már gimnazista korában hegedűszólókat adott elő a budai 
templomokban, misék alkalmával és zenekaroknak is prímhegedűs tagja volt. Felnőttkorá¬ 
ban az Opera zenekarában is számos alkalommal játszott, ha valaki a prímhegedűsök közül 
megbetegedett és üzentek érte, hogy „u^orjék be”. Ez abban az időben többször megtörtént, 
amikor IO^nner József már mint az Ásvány- és Őslénytár vezetője, a Nemzeti Múzeum 
épületében lakott és az operaelőadásokat is az ehhez egészen közeli Kerepesi út (mai Rá¬ 
kóczi út) és a Múzeum körút sarkán lévő régi Nemzeti Színház épületében tartották. Ami¬ 
lyen korán kifejlődött KRENXERben a hegedűjáték iránti hajlam, párhuzamosan ugyanilyen 
korán kitűnt rajzkészségével is. Gyermekkori rajzaiból sajnos semmi sem maradt fenn, de 
ép állapotban túlvészelte az időket az a leheletfinom, tustollal rajzolt díszítő keret, melyet 
16 éves korában - atyjának 74 éves korában történt elhalálozási évében -, 1855-ben Tübin- 
genben, egy 24x17 cm méretű, merített papíron írt emlékvers köré rajzolt. A fiatal Krenntr 

ugyanis ez évben Tübingenbe utazott, minden bizonnyal az ott élő Krenner rokonság 
meglátogatására, és ott meleg barátságot kötött egy H. V. Neimburg nevű észak-német¬ 
országi jogász hallgatóval, aki emlékül egy nyolcsoros verset dedikált az ifjú KRENNXRnek. 

A szülők-minthogy vasút ez időben még nem volt-évente kétszer felutaztak Bécsbe gőz¬ 
hajóval, hogy üzletük számára műtárgyakat és festményeket vásároljanak. A szülők összehá¬ 
zasodásakor ugyanis az addig külön-külön vezetett Krenner- és jACOB-féle üzleteket és mű¬ 
helyeket egyesítették. A műtárgyak és festmények igen jó kelendőségnek örvendeztek, nem¬ 
csak a budai polgárok, hanem a Várban lakó arisztokrácia, valamint a vidékről felutazgató 
mágnások körében is. Ezúton jutott kapcsolatba a Krenntr család br. Eötvös Józseffel. Kren¬ 

ner, már mint felsőbb osztályos gimnazista, képességeivel és tudásával különösen kitüntette 
magát. Midőn br. Eötvös József a fia, Loránd mellé eminens nevelőt keresett, a választása 
Krenntr Józsefre esett; Eötvös előbb a szülőket, majd a fiatal KRENNTRt kérte fel, hogy vállalja 
el fia nevelését. Eötvös József a fiából művészt vagy tudóst szándékozott neveltetni, de ter¬ 
mészetesen tekintetbe kívánta venni a még gyermek Loránd később kibontakozó hajlamait is. 

Eötvös Loránd gyermekkorában a legszomorúbb BACH-korszak ülte meg a nemzet lel¬ 
két, így teljesen céltalan és kilátástalan lett volna az atyja részéről politikai pályára kész¬ 
tetni a fiút, akiben nem sokkal később, gimnáziumi tanuló korában komoly irodalmi kész¬ 
ség mutatkozott. Hogy Krenntr mikor, melyik évben kezdett a fiatal Eötvös Loránddal 
nevelőként foglalkozni, az pontosan már nem állapítható meg, de valószínű, hogy ez elég 
korán kezdődhetett és tartott Eötvös Loránd külföldi egyetemi hallgatói éveinek befeje¬ 
zéséig. Fennmaradtak levelek, amelyekben Eötvös Loránd külföldi egyetemi hallgatói 
évei alatt hűségesen beszámolt KRENNTRnek tanulmányai egyes részeiről is. 

A tanítvány és a szellemi irányító között a legőszintébb bizalomtól átfűtött, halálukig 
tartó meleg barátság alakult ki. Ez a barátság kettejük között annyira intim volt, hogy 
Eötvös Loránd indítványára, már fiatal koruk óta, egymást becenevén szólították, még¬ 
pedig ahogyan azt Eötvös Loránd kieszelte, egymást saját nagyapjuk keresztnevén kellett 
becézniük. így lett Krenntr Józsefből „Gyuri” (minthogy nagyapját Györgynek hívták), 
Eötvös Lorándból pedig „Náci” (minthogy az ő nagyapja Ignác volt). Ezek előismerete 
nélkül az Eötvös Loránd és a Krenntr József között váltott levelek és írott üzenetek meg¬ 
szólításai és aláírásai egyszerűen érthetetlenek volnának, különösen azok, amelyek nyom¬ 
tatott névjegyeken történtek. 

Érdekes, hogy a fiatal Krenntr maga sem készült kezdetben kifejezetten tudományos 
pályára, 1859-ben Bécsbe ment és beiratkozott az 1859-60-as tanévre, az ottani Techni- 
sche Hochschule építészeti karára, ahol a szárazföldi építészetet, a rajzolástant és a kémiai 
technológiát hallgatta. Minden bizonnyal az építészeti pályán vélte a kiváló rajzkészségét 
kamatoztatni. Erről és az építészeti szakon végzett tanulmányairól nagyszerű dokumen¬ 
tumok tanúskodnak. Fennmaradt az építészeti rajz vázlatkönyve és néhány nagyméretű ar- 
chitektonikus vizsgarajz, melyekből megállapítható, hogy mennyire komolyan vette ebbe¬ 
li adottságát. A vázlatkönyv belső borítóján ez áll: „Baukunde Wien 1859”, vagyis a váz¬ 
latkönyv az építészeti tanszék tárgykörei gyakorlására szolgált. A hallgatóknak nyilvánva¬ 
lóan gyakran kellett a tanszékek vezetésével kirándulniuk Bécs környékére és ott lakóhá- 
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zakat, nyaralókat, gazdasági épületeket, továbbá épületek és építmények szerkezeteit, fű¬ 
tőberendezéseit, vízműveket, kapukat, kutakat tanulmányozniuk és lerajzolniuk. Minder¬ 
ről megkapóan beszél a vázlatkönyv, mely a továbbiéiban arról is tanúskodik, hogy 
Krenner 1860-ban Magyarországon is folytatta gazdasági épületek, magtárak stb. leraj- 
zolgatását, kivált a palócföldön és a Mátrában, olykor a Dunántúlon. Szerepel a vázlat¬ 
könyvben a pesti Ganz Gépgyár tetőszerkezeti vázlata is. Ami pedig még rendkívülibbé 
teszi a vázlatkönyvét, az a részben karikírozott, részben komoly jellemzésként készült em¬ 
beri figurák rajzbeli nagyszerűsége. A modellek egyrészt bécsiek, másrészt palócföldiek. 

Kren’N’er József alaptermészetében derű és humor rejtőzött. Azonnal észrevette a téma 
humoros oldalát, és ami már eleve is derűs volt, annak élcét remekül tudta még fokozni és 
a benne lévő mulatságost még jobban kidomborítani. E képek mindenkit nevetésre kész¬ 
tetnek. A komoly tárgyú figurális képek között (amilyenek a szép női képmások) vannak 
kultúrtörténeti becsű rajzok is. Ilyenek a Mátra vidéki, palócföldi magyar férfiak alakjai, 
akkori viseletűkben, a homokterenyei harangláb rajza, a pesti városligeti tó kis tájképe, 
háttérben az óbudai hegyekkel. 

A bécsi hallgatói kötelező tanrajzok közül megmaradt négy db 80x54 cm-es méretű 
rajzlap. Ezek közül három az ógörög oszlopfajtákat és ezek vetületeit ábrázolja lehelet¬ 
finom, pazar kidolgozású tustollrajzban, a negyedik pedig épület-födémszerkezeti, fage- 
renda-csatlakozásokat, gondos akvarellszínezéssel. Mind a négy lap bal sarkán a tanszéki 
tanársegéd láttamozó aláírása és a dátum látható. 

Itt jegyzem meg, hogy Kren-ntr József már fiatalkorában annyira rajongott a Sándor 
névért, hogy azt önkényesen felvette a József mellé második keresztnévnek. A később 
magyar és német nyelven megírt értekezéseinek, cikkeinek a szerzőjéül, valamint a név¬ 
jegyein, levélaláírásaiban és egyebütt is állandóan Kren'ner József Sándor (Joseph Ale¬ 
xander Kren'ner) tüntetett fel, holott a keresztlevelében ez a bejegyzés van: „Joseph, 
Ignaz, Joannes Nepomuk”. 

Krentser a bécsi tanulmányait nem folytatta. Szeme előtt nyilvánvalóan új eszmény¬ 
képek lebegtek, ennek tudható be, hogy a tübingeni tudományegyetem természettudo¬ 
mányi karára iratkozott be. Fogékony lelkét ettől kezdve a tudományos pálya vonzotta, a 
földtan, az őslénytan és az ásványtan. A földkéreg kialakulása történetének és a benne 
rejlő ismereteknek lelkes kutatójává vált, melyek közül különösen az ásványtan művelése 
azután már maradandó célkitűzéssé vált számára élete végéig. 

1863-ban a bécsi Geologische Reichsanstalt évkönyvében Krentser József közzétette 
első tanulmányát, a budai diluviális mészkő pizo- 
litos szerkezetéről, és még ugyanebben az évben a 
Magyarhoni Földtani Társulat Munkálataiban meg¬ 
jelenő Ajnácskő ősemlőseiről rajzokkal illusztrált 
geológiai értekezését. Ezekhez a munkáihoz fel¬ 
tétlenül szükséges volt már egyetemi hallgatói évei 
alatt kellő előtanulmányokat végeznie. 

Egy évvel később, 1864. július 6-án nevezték ki - 
a budai Országház utcában - az egyetemi nyomda 
épületében lévő műegyetem ez évben szervezett 
külön ásvány- és földtani tanszékére, Hofman'n 

Károly tanár mellé tanársegédnek. 
A Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és 

Földtani Tanszékének könyvtárában beleltározva, 
bőrbekötve őrzik Kren’ner vastag kötetet kitevő, apró 
betűivel készült, kézírásos és sok finom rajzzal 
illusztrált geológiai előadási jegyzetét, mely 1864- 
ből, tanársegéd korából származik, Hofman’n Károly 
előadásának felhasználásával. Ugyanebben az évben 
értekezést jelentetett meg az amerikai allanit (ortit) 
jegecalakjáról. 
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Korán nősült. 1865. február 6-án feleségül vette az 1843. április 18-án Zágrábban szüle¬ 
tett, 22 éves mándoki Machik Mária festőművésznőt. A házasságkötés Budán történt. 
Ugyanebben az évben még egy nyári szemesztert hallgatott Tübingenben, földtanból, 
őslénytanból, állati sejt- és alaktanból, növénytanból- és növény anatómiából. Ugyanez év 
augusztus 12-én a világhírű Quenstedt professzornál megszerezte a természettudományi 
doktori fokozatot. Palentológiai doktori értekezésében Szob környékének harmadkori üle¬ 
dékeidéi foglalkozott. Címe: „Die tertiar Formánon von Szob”, mely Tübingenben nyom¬ 
tatásban is megjelent. 

1866. augusztus 4-én született első gyermeke, a későbbi Tardos Krexner Viktor fes¬ 
tőművésztanár és drámaíró. Ugyancsak az év november 30-án a helytartó tanács kinevezte 
a Nemzeti Múzeumba természettári őrsegédnek, évi 630 forint fizetéssel, 120 forint 
lakbérrel és 20 forint tűzifailletmény megváltásával. Feladata volt, hogy az állattárban a 
csigákat, az ásványtárban pedig az „orictognostikus” gyűjteményt kezelje. Főnöke ekkor 
Hantken Miksa volt, múzeumi őr beosztásban. 

1868-ban megszületett Ilona nevű lánya, ki később benedekfalvi Luby Sándor költő- és 
hírlapszerkesztő felesége lett. 

Hantként 1869. szeptember 28-án a Földtani Intézet igazgatójává nevezték ki, ezer 

KRENTsERt ugyanezen év november 4-én tiszteletbeli őrré léptették elő. 1870. január 22-én 
ideiglenes őr lett, július 28-án pedig véglegesített múzeumi őr. 

1870. október 1-én kinevezték a Műegyetem ásvány- és földtani tanszékére egyv*4 
tanárnak, Wartha Vince helyére, aki a vegyiparműtani (kémiai technológia) tanszé - 
tedráját foglalta el. Ez időtől kezdve Kren'ntr József kettős állást töltött be. ^ ^ 

Mint az ásványtár vezetője, ismerve a tár szegényes gyűjteményi anyagát, mindjár z- 
detben egy nagyobb ásványgyűjtemény megszerzésére gondolt. Csakhamar megtudta,'<i^f;y 
két világhírű külföldi ásványgyűjtemény van éppen eladóban. Az egyik Krantz, br" ni 
ásványkereskedő híres magángyűjteménye volt, a másik a Lobkowitz hercegi családé, ..oly 
a hercegi család csehországi bilini palotájában volt elhelyezve. Krennter főként az utóbbit 
szerette volna megszerezni, mert az nagyon sok ritkaságot tartalmazott éppen a monarchia 
területén található - így magyarországi -, részben már nem művelt bányákból is. 

PuLszKY Ferenc nemzeti múzeumi igazgató révén megnyerte tervének Deák Ferencet, 
aki az országgyűléssel meg is szavaztatta a LoBKovrrz-féle gyűjtemény vételárát, 35 000,- 
Ft-ot. A vétel megtörtént és Krennter a gyűjteményt személyesen hozta el Bilinből, ez 
41217 db-ból állott, a súlya 800 mázsát tett ki és a hazaszállításkor 11 vagonra volt szükf 

Az ásványgyűjtemény eladásával egy időben a hercegi család feloszlatta a zenekarár j, 
és az a zenészek nélkül maradt hangszereit is áruba bocsátotta. Krentser általa megfi; üt¬ 
hető áron megvásárolt ebből magának egy pazar hangú, olasz mesterhegedűt, melyet na- 
lála után a család tagjai továbbra is gondosan megőriztek, de amely a második világháború 
során megsemmisült. E hegedűt hegedűművészek többször kölcsönkérték KRENTsERtől, 
majd később özvegyétől is koncertelőadásokra. 

A LoBKOvrrz-féle gyűjtemény lett a múzeumi ásványtár magva, melynek elrendezése és 
új kiállítási szekrényekbe való helyezése után mind szemléltetés, mind oktatási, mind pedig 
tudományos tekintetben az ásványtár anyaga már a külföld érdeklődését is felkeltő, k’ • áló 
tárlattá vált. ^ 

Az ásvány-, őslénytár további gyarapodásának és bővülésének a szerencse is kedvezett. 
A hatvanas évek végén vagy a hetvenes évek legelején, úgyszólván az utcáról lépv^^be, 
megjelent KREN'NTRnél a Műegyetemen egy szerény, csendes, egyszerű, de előkelő 
zetű férfi, és kérte, hogy a műegyetemi előadásait és az Ásványtár belső dolgozóf alyi- 
ségeit tanulmányi szempontból látogathassa, sőt ezen túlmenően Krentser szaktudását is 
igénybe vehesse. E fáradozásáért külön díjazást is kilátásba helyezett. Mint bárki más 
érdeklődőnek, KrentsTR e férfiúnak is, a hivatalos formaságokon túlmenően, készséges 
szívélyeséggel állott rendelkezésére és magyarázgatta neki a geológiai, mineralógiai, va¬ 
lamint paleontológiái problémákat, szóba hozva a külföldi ily nemű gyűjtemények és inté¬ 
zetek kedvezőbb viszonyait. Ez a férfi Semsey Andor volt, akiben Kren'N'er oly mértékben 
fel tudta kelteni az érdeldődést e tudományok iránt, hogy Semsey, kiről rövidesen kiderült, 
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hogy dúsgazdag ember, hatalmas hitbizományi birtokok ura, a magyar tudomány legbőke¬ 
zűbb mecénásává vált. 

Egy napon Semsey Andor nagy meglepetéssel szolgált KREXXERnek. A párizsi világki¬ 
állításról sokszor beszélt Krenner SEMSEvvel; elmondta, hogy milyen kincsek vannak ott 
Kiállítva, s milyen kedvező alkalom nyílnék pompás ásványok vásárlására. Semsey Andor 
egy 30 000 frankról szóló utalványt adott át KRENTsERnek, hogy utazzék ki a kiállításra, 
vásárolja meg azt, amit jónak lát, sőt hozzátette, ha szükséges, akkor még megtoldja az 
összeget. 

Semsey ezt követően egymás után vásárolt az Ásvány- és Öslénytárnak nagy értékű kül- 
és belföldi gyűjteményeket, értékesebbnél értékesebb ásványokat, könyvtárakat, labora¬ 
tóriumi feszereléseket, vizsgálókészülékeket és ebbeli adakozásainak sorából a műegye¬ 
temi tanszék sem maradt ki. Semsey négy évtized alatt csak ásványok és őslények vásár¬ 
lására több mint egymillió aranykoronát juttatott. SsMSEYt Krenntr a hetvenes években 
összehozta Eötvös Loránddal és hármuk barátságából megszületett a magyar természet- 
tudományok számos szakterületének külföldön is nagyra értékelt felvirágzása. 

1874-ben KRENTsERnek sikerült id. Lóczy Lajost bevonni a magyar földtani tudományok 
• jip w^lésének körébe. Mikor Lóczy zürichi mérnöki oklevéllel a zsebében hazatért és 
Áradon kultúrmérnöki állást szándékozott elfogadni, Krenntr rávette, hogy lépjen be a 

'ti Múzeum Ásvány- és Őslénytára szolgálatába. Lóczy némi gondolkodás után az 
elfogadta és belépett a múzeumba segédőrnek. 

József ezekben az években - közelebbről 1869-től 1877-ig - igen aktívan részt 
ve,. 4. öldtani- és őslénytani ismeretek magyar nyelvű népszerűsítésében. Irta galíciai wie- 
lic^ ‘t kősóbánya katasztrófájáról, az ősszarvas agancsáról, az újabb amerikai ősállat- 
lel Vk^jőI, a foraminiferák kőzetalkotó szerepéről, a magyarországi ősrinocéroszról, a ha- 
zain<7astodonleletekről, az óbudai hegycsuszamlásról, a Krakatau kitörésének hamujáról. 
Ezfeffft a cikkeit többnyire a saját rajzaival illusztrálta. Lerajzolta ez időben Ipolytarnócon a 
híre^, óriás kövesült fa ama harmadrészét, melyet a falusiak akkoriban mély árok felett 
hídnak használtak. E rajz mibenlétét Vadász Elemér 1962-ben első pillantásra felismerte 
és azt közlésre méltónak tartotta és megjelentette a Földtani Közlöny 1963. évi kötetében. 

Krenntr Józsefet tudományos munkássága elismeréseként. Szabó József ajánlása 
alapján, a Magyar Tudományos Akadémia 1874. május 28-án levelező tagnak választotta. 
Székfoglaló előadását a magyarhoni anglezitekről 1876. december 4-én tartotta. Meg- 
vá^^ztása után az MTA Matematikai és Természettudományok Osztályának munkájába 
kaj jsolódott be. Tudományos munkáit nagyobbrészt itt mulatta be először, és itt is jelen¬ 
tek ^eg nyomtatásban magyar nyelven. 

AÍmikor az első ásvány-, kőzettani mikroszkópok a kölföldi optikai gyárak által forga¬ 
lomba kerültek, Krenntr észrevette szerkezetbeli hiányosságaikat. Levelezésbe lépett a 
gyárakkal és többrendbeli módosításokat javasolt rajtuk. E módosítások az átkonstruálás 
nehézségei miatt a gyárak részéről csak igen vontatottan vagy egyáltalában nem történtek 
meg. A végén azonban Krenntr mégis hozzájutott egy elképzelése szerinti mikroszkóp¬ 
hoz, ^piivel J. Bertrand párizsi matematikus és fizikus egyetemi tanár, a Francia Aka- 
déip^ tagja, egyetértve Krenner kifogásaival, a francia Naciíet optikuscéggel elkészít¬ 
tette ivRENNTR részére a kívánt ásványtani mikroszkópot. Eme előzmények után olvasható 
Tham;offer Lajos orvostanár könyvében: „A mikroszkóp és gyakorlati alkalmazása” első 
köte^^ben, a mineralógiai mikroszkópok fejezetében az alábbi közlés: „Kitűnő ilyen esz¬ 
köz ’l bír dr. Krenntr műegyetemi tanár úr, amelyet neki maga Bertrand készíttetett. 

18)^8-ban született Angéla nevű leánya, kiből zongoraművésznő lett és aki később 
Sema/er Villibald néprajzi múzeumi igazgatóhoz ment feleségül. 

1885. március 28-án a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése - Szabó József 
ajánlására - Krenntr Józsefet rendes taggá választotta. 

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárában (RAL 310/1981 
jelzettel) őrzik ennek az ajánlásnak a szövegét, amelyet már az 1882. évi tagválasztásra 
készített és 1885-ben megismételt, és amelyet Kri;nner jellemzésére szabad legyen teljes 
egészében idéznem: 
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„Rendes tagul az 1882.-ki nagygyűlésen megválasztásra ajánlom a levelező tagok 
egyik érdemesbjét, Dr. Krenner József urat, a m. n. müzeumnál az ásványosztály őrét, s a 
polytechnikumnál az ásványtan tanárát, ki az 1874. május 28.-ki nagygyűlésen történt 
megválasztása óta is folytonosan működik szakában, s az ásványtani ismereteket a jelen 
követelmények alapján álatalában, de különösen honunkra bővíti, s nem csak a honi, de a 
kül-irodalomban is tellyes elismeréssel terjeszti. 

Jelenleg egy nagyszabású munkán dolgozik, ilyennek nevezhető a magyarhoni minera- 
lógiára nézve azon munka, melyet a K. M. Természettudományi Társulat megbízásából 
válalt el, s melynek több részlete már ismeretessé vált előleges közlésben. Mint rendes tag 
is fogja a tudományt emelni, s így az Akadémia díszére válna. 

Budapest, 1882. március 30. 
Dr. Szabó József 

rendes tag” 

Krenxer József akadémikus - mai értelemben vett - tudományszervezői tevékeny¬ 
ségéről a korábbi viszaemlékezések nem szolgáltattak adatokat. Ez irányú tevékenységére 
vonatkozóan az MTA kézirattárában (RAL 1115/1987 jelzettel) őriznek néhány tudo¬ 
mánytörténeti ritkaságot. Közülük egy figyelemreméltó irományt szeretnék bemutatni, ez 
Koch Antal egyik tanulmányának bírálata, amelyet a III. Osztály, 1877. júniusi ülésére 
készített és amelyet a következőkben idézek: 

„Tekintetes Osztály! Dr. Koch Antal úrnak ,Ásvány és Kőzettani Közlemények Er¬ 
délyből’ c. munkáját megbírálván a következőket tapasztaltam: 

1. hogy Szerző úr a kristálytani részben szögértékeket többnyire nem közöl, és 2. hogy 
sok kristályrajz kivitele inkorrekt. Ami az első pontot illeti, úgy arra nézve alig lesz szük¬ 
séges figyelmeztetnem, hogy a kristályosodott anyagnál a lapok hajlása - a kristályok 
élszögei - a legfontosabb kritériuma annak megítélésére, hogy az alakok helyesen vannak- 
e meghatárzva. Ezen szögértékekből következik a kristály éppúgy, mint a vegytani elem¬ 
zésnél, az alkatrészek súlyrészéből a vegyformula; Szerző úr az elemzésekre vonatkozó 
súlyrészeket közölte ugyan, de a szögértékeket nem. A második pontra nézve megjegy¬ 
zem, hogy akadémiai értekezésbe csakis olyan rajzokat szoktak felvétetni, melyek a leírt 
tárgy megértéséhez szükségesek, de azoknak természetesen pontosaknak kell lenniök. 

ló’istályrajzok azonban, melyek inkorrekten vannak szerkesztve semmi szín alatt nem 
adathatnak ki az Akadémia által, ha csak jó hírnevét a külföldi szakemberek előtt kockáz¬ 
tatni nem akarja... 

Ha a Szerző az értekezésébe az általa talált szögértéket föl fogja venni, és ha az inkor¬ 
rekt rajzokat kijavítja, az értekezését a Magyar Tudományos Akadémia által való kiadásra 
ajánlhatom. 

1877. június 11. 
Dr. Krenner József 

levelező tag” 

Koch Antal, aki ekkor szintén az MTA levelező tagja volt, Krenner bírálatára vála¬ 
szolt. Ez a válasz azonban sajnos nem maradt meg, de hogy mi lehetett benne, arra követ¬ 
keztethetünk Krentser írásban fennmaradt válaszából. Ez így hangzik: 

„A Szerző úr észrevételéből kitűnik, amit gyanítottam. T.i., hogy ő ásványainak kris¬ 
tályalakjait nem eszközökkel, hanem pusztán a szemmérték szerint határozta meg. A Szer¬ 
ző határozottan téved, ha azt hiszi, hogy ismeretes ásványoknál, ismeretes alakokat csak 
puszta megtekintés útján lehet meghatározni. Akár rég ismeretesek, akár újak a kristály¬ 
alakok, azokat csakis czélszerű eszközök segélyével kivitt mérések alapján lehet meghatá¬ 
rozni, szemmérték szerint pedig nem. Kivételt képeznek c.sak olyan esetek, hol az előzete¬ 
sen más úton meghatározott ásványoknak a kristálylapjai egyközösen haladnak annak ha¬ 
ladási irányaival és a többi lapok ezekkel övviszonyban állanak. 

A Szerző úr G. von. Rathra hivatkozik, erre nézve megjegyzem, hogy nevezett szakem- 
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bér a berlini Akadémiában közölt értekezéseiben, mint az tőle másképp nem is tehető fel, 
mindenütt a kristálylapokat mérések alapján határozta meg. 

A Szerző úr a saját érdekében cselekszik, ha értekezésében ott, hol nem mért alakokról 
szól, a „valószínű” szót használja. Ha azt teszi, úgy - minthogy a felesleges és hibás raj¬ 
zok a szerző által visszavonattak - az értekezést kiadásra ajánlom. 

Dr. Krenner József’. 
1890-ben, 86 éves korában meghalt Krenner édesanyja. 
1893. január 17-én igazgató őrnek nevezték ki a Nemzeti Múzeum Ásvány Őslénytá¬ 

rába. 
1894- ben meghalt Szabó József, a Budapesti Tudományegyetem Ásvány- és Földtani 

Tanszékének tanára, a magy^ földtan és ásvány-kőzettan-tudomány atyja. A tanszéket 
ekkor kettéosztották, külön Ásvány- és Kőzettani, és külön Földtani és Őslénytani tan¬ 
székre. Az előbbinek Krentser József 1894. augusztus 19-én lett a kinevezett tanára, az 
utóbbinak pályázat útján Koch Antal. Krentstr utódjául a műegyetemi ásvány- és földtani 
tanszékre pedig Schmidt Sándon nevezték ki. 

1895- ben meghalt Kren'ntr felesége, Macuik Mária festőművésznő, ki a festészetet és 
annak technikáját már igen korán Györgyi Lajos festőiskolájában elsajátítva, a legkivá¬ 
lóbb portréfestők sorába tartozott. Állandó kiállítója volt a múlt század utolsó harmadában 
a pesti művészeti társulatok tárlatain. Az olajportréfestés mellett a pasztellix)rtrénak is 
kitűnő művelője volt. Festményeivel Krentser felesége jelentős összegeket keresett, nem 
győzött eleget tenni a megrendeléseknek, melyek külföldről is érkeztek hozzá. Fénykép¬ 
sorozatokat küldtek neki, hogy azok révén készítsen arcképfestményeket. Machik Mária 
dús hollófekete hajú, nagyon szép nő volt. S/ékeey Bertalan, aki KRENTO^Rnek jó barátja 
volt, nemcsak teljes elismeréssel hódolt KrennernT kivételes tehetségének, hanem egy¬ 
úttal őt választotta modellnek az „Egri nők” c. jól ismert történelmi festménye központi 
főalakjának. A festményen a kardot emelő nő Krennhr fiatal felesége..Művészetének tel¬ 
jes erejében és tevékenységében, 52 éves korában, Krennerxé Machik Mária megbete¬ 
gedett és mellrákban meghalt. 

Krentser József 2 évi özvegység után, 1897. április 18-án, 57 éves korában újból meg¬ 
nősült, feleségül vette a 37 éves Ralász Amáliát, egy vagyonos vidéki földbirtokos haja¬ 
don leányát. Második házasságából is három gyermeke született, Kornélia, József Andor 
és Gyula. Kornélia Kammermayer Oszkár miniszteri tanácsos felesége lett. Andor a Nö- 
vénykórtani Intézet növénypathológiai munkatársa volt, aki apjának művészeti hajlamait 
szintén örökölte és pompás rajzaival széles körökben elismerést keltett. Kisebbik fia. 
Gyula ötvös iparművész lett, aki az ötvösművészet terén szerzett magának hírnevet. 

1901. január 21-én Kren^ntr Józsefet a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási miniszter 
a múzeumok és könyvtárak felügyelőjévé nevezte ki. Ugyanez év október 30-án az Ás- 
vány-Oslénytár osztály-igazgatójává léptették elő. 

ÍGientser József tanítványainaJc visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy előadásaiban gyak¬ 
ran az apróbb részletekbe is belemerült, de mindig igyekezett könnyen érthető előadásokat 
tartani. Tanítványai mind a műegyetemen, mind a tudományegyetemen rajongással vették 
körül. Egyetemi előadásain a helyenként száraznak mondható ásvány- és kőzettan anyagát 
szinte társalgási stílusban oktatta, s gyakran jó ízű humorral fűszerezte. Az előadóterem 
nagy fekete tábláját másodpercek alatt telerajzolta kristályformákkal és a lelőhelyük ábrái¬ 
val. Krétájával híres bányák belsejét is táblára vetette, a benne dolgozó bányászokkal, a 
csilléket húzó lovakkal és a bányák geológiai nevezetességeivel. 

Krenn^tr professzornak - korszerű, magyar nyelvű tankönyvek hiányában - ilyen 
módon kellett a figyelmet felkelteni, megkedveltetni a tananyagot. Gyakran vezetett a 
hallgatóknak ásvány- és kőzettani tanulmányi kirándulásokat a főváros környéki hegyek¬ 
be. E kirándulások után emlegették a tanítványai, hogy professzoruk milyen jól ismeri a 
növényeket, sok növény latin nevére emlékeztette őket, s ez kedvet ébresztett bennük a 
növények gyűjtésére is. A kirándulásokon tanítványai megkérdezték tőle, miért tartja egé¬ 
szen ferde helyzetben a zsebnagyítóját, amikor ásványokat vizsgál vele. Válasz helyett 
Krentser a kezükbe adta a kis lupét, és azok meglepetve látták, hogy a lencse szabad, dóm- 
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bőrű közepe az átlátszatlanságig összevissza karcolódott a sok használat folytán, hogy 
tényleg csak ferdén tartva azt, a peremeken átlósan lehetett vele látni valami keveset, azt is 
torzítva. Arra a kérdésre, hogy miért nem vásárol hát egy új lupét, a válasz úgy hangzott, 
hogy ő éppen arra fekteti a fő figyelmét, hogy a kristálylapokat ne a rendes, hanem a tor¬ 
zult, megnyúlt képekben és csillogásban lássa, neki ez így felel meg a legjobban, mert szá¬ 
mos becses megfigyelést lehet tenni ilyen módon. 

Krenner Józsefnek tehát voltak ilyen apró vizsgáló módszerbeli fogásai is; ím, ilyen az 
egyik, még talán egyetemi hallgató korában beszerzett és életét végigkísérő, s állandóan 
magával hordott, kedvenc zsebnagyítója is. 

1913-ban a tudományegyetem tanszékéről nyugdíjba vonult, a minisztertanácsi hatá¬ 
rozat szerint azonban a Nemzeti Múzeum ásványtárának az élén 1919 tavaszáig, az itteni 
nyugdíjazásáig megmaradt. Közben 1918-ban, 79 éves korában utódját, Mauritz Bélát - 
akit katonai szolgálatra hívtak be - helyettesíti az oktatásban. 1916. november 30-án ün¬ 
nepelte meg a Nemzeti Múzeumba kerülésének félszáz éves évfordulóját. Ez alkalomból 
az Akadémia elnöke az alábbi levéllel köszöntötte: 

„Méltóságos uram! E percben értesültem róla, hogy méltóságod folyó év november 30- 
án tölti be múzeumi működésének ötvenedüc évét. Kedves kötelességemnek tekintem, hogy 
e ritka alkalomból a M. Tud. Akadémia nevében, melynek Méltóságod évtizedek óta egyik 
legérdemesebb tagja, őszinte tisztelettel üdvözöljem Méltóságodat, s annak a kívánságunk¬ 
nál adjak kifejezést, hogy Méltóságod abban a tisztben, melyet - különböző fokozatokon - 
fél évszázad óta oly páratlan szaktudással, nemes odaadással és fáradhatatlan buzgósággal 
tölt be, még sokáig örömét találhassa. Isten áldása legyen működésén a jövőben is, 
koszorúzza azt oly ritka szép siker és dús erény, aminőnek a múltban voltunk szemtanúi. 

Budapest, 1916. november 20. 
Kiváló tisztelettel 
Berzeviczy Albert 

elnök,, 
E levél eredeti példányát a MÁÉI tudománytörténeti gyűjteménye őrzi. 
Krenner József 1920. január 16-án, 81 éves korában halt meg. Életének úgyszólván 

minden percét a munkának szentelte. A szikár, gyengének látszó emberben nagy vitalitás 
lakozott, beleértve az aggkorát is, sohasem aludt naponta 4-5 óránál többet. Mindig jóval 
éjfél utánig dolgozott és már hajnali 5 órakor frissen újra az asztalnál ült. Halála érelme¬ 
szesedés miatt következett be, melyhez nagyban hozzájárult a trianoni országtragédia, 
az ásványokban gazdag bányavidékeink elvesztése felett érzett szörnyű megrendülése. 
Ugyancsak mély sebet ejtett Kren^ntr József lelkén hűséges barátjának, Eötvös Loránd- 
nak 1919 elején bekövetkezett halála is. 

KrentsER temetésére a Kerepesi úti temetőben, 1920. január 18-án, vasárnap került sor. 
Ravatalánál a Magyar Nemzeti Múzeum nevében Fejérpataki László; a Tudomány- 
egyetem és a Magyarhoni Földtani Társulat nevében Papp Károly; a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Magyar Természettudományi Társulat és a Magyar Orvosok és Természet¬ 
vizsgálók Vándorgyűlése nevében Fröhlich Izidor rendes tag mondott búcsúbeszédet. 

Kren’N'er József által fiatal korában művelni kezdett három tudományszak közül az 
ásványtan területén alkotott a legnagyszerűbbet, a legmaradandóbbat. Erre szinte predesz¬ 
tinálta őt az általa létesített nemzeti múzeumi ásványtárnak csodálatosan gazdag gyűj¬ 
teménye, amelyet akkor a világon a legelső három ásványgyűjtemény közé soroltak, és 
melyet példányszámokban is csak kevéssel múlt felül a londoni British Múzeum ásvány¬ 
tára, minőségében méltán vetekedett is vele. Sajnos, mint tudjuk, ez a hatalmas kincs 
1956-ban, túlnyomó részt a tűzvész áldozata lett. 

Krennter József 154 ásványtani tárgykörű értekezést írt, melyekben 134 ásványfaj 
vizsgálati eredményeiről számolt be, s ezek közül 15-öt új ásványként írt le. Értekezései¬ 
ből kiderül, hogy az ásványok kristálytani alkatának meghatározását és kvalitatív kémiai 
elemzését maga végezte. A tájékoztató kémiai vizsgálatok után adta át azokat barátjának, 
Loczka Józsefnek, a múzeumi Ásványtár vegyészének, részletes kémiai analízisre. 
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Eredményeit mindig csak hosszas fontolgatás után közölte. Néha évek hosszú sora el¬ 
telt, míg a többszörösen ellenőrzött megállapításai megjelentek. Ezzel a szigorú önkriti¬ 
kával igen hamar elérte, hogy ásványtani eredményeit mindenki a legmegbízhatóbbnak 
tekintette. Ásványtani közleményeiben nem is talált tévedést, adataiban hibát senki. 

Minden közleménye a lehető legrövidebben, de egyúttal a legvilágosabban fejezte ki 
vizsgálatainak eredményeit, nem volt bennük egyetlen felesleges kifejezés sem, de nem is 
lehetett elhagyni belőlük még egy szót sem. 

Krenner kiváló ásványismerő képességét a külföldi tudósok ismerték és elismerték. Az 
új ásványairól közöltek révén az egész világ szakirodaimára rendkívüli hatással volt, az új 
ásványok felfedezése után a legkülönbözőbb nemzetek mineralógusai vetették rá magukat 
a további új ásványok keresésére, tanulmányozására. Groth P. a strasburgi, majd mün¬ 
cheni egyetem ásványtani tanszékének világhírű tanára a XIX. század vége felé többször 
kijelentette, hogy Websky halála óta Krenntr Európa legelső ásványismerője. Úgyszól¬ 
ván első szempillantásra nemcsak megismerte az ásványokat, hanem a legtöbb esetben az 
ásvány lelőhelyét is meg tudta mondani. Ennek a szinte csodálatos készségének köszön¬ 
hető az, hogy annyi ásványfajjal gazdagította a tudományt. 

1877-ben az erdélyi Nagyág híres aranybányájában egy új arany-ezüst-tellúr ásványt 
fedezett fel, jól kifejlődött kristályok alakjában. Az ásványt Bunsen, a világhírű kémikus 
tiszteletére bunseninntk nevezte el. Tekintettel arra, hogy egy nikkel-oxid ásványt Dana 
1868-ban már bunsenitnek nevezett el, Gerhard von Rath ajánlatára ezt az arany teli uridot 
1878-tól a tudományos világ krennerit névvel illeti. 

A krennerit felfedezését 1881-ben követte egy újabb magyarországi ásvány felismeré¬ 
se. Kren'N'er az Akadémia III. Osztályának április 11-i ülésén bemutatta a felsőbányán ta¬ 
lált új ólom-antimon-kén vegyületét, amelynek, a nagy mecénás nevének megörökítésére, 
a semseyit nevet adta. 

A semseyit felfedezését rövidesen még ugyanebben az évben követte az avasii felis¬ 
merése. A Szatmár megyei Avas-völgyben az ún. vas szurokércet pontos vizsgálat alá vet¬ 
te és megállapította, hogy víztartalmú vas-szilikát, mely önálló ásványfajnak tekinthető. 

1888-ban Hlavacsek Kornél bányafőmérnök a régi szomolnoki piritbányából különös, 
tömeges, vaskos ásványokat küldött KREXNTRnek, amelyeket ő maga nem tudott megha¬ 
tározni. Kren'N'er József kimutatta, hogy a beküldött anyag új ásvány, a pirit átalakulásából 
keletkezett, víztartalmú vasszulfát, melyet a beküldő tiszteletére kornellitntk nevezett el. 
Habár az ásványt még 1888. június 18-án bemutatta az Akadémia ülésén, a rá vonatkozó 
közlést csak halála után, Zimánti Károly rendezte sajtó alá. 

Hasonló sors jutott a további két szomolnoki vasszulfátnak is. 1891. január 19-én 
Kren'N'er két új vasszulfátot mutatott be az Akadémián. Az egyiket, jellemző kristály 
alakja után rhomboklászndk, a másikat a lelőhely után szomolnokitndk nevezte el. A két 
ásvány pontos leírása csak 1928-ban, Zimánti Károly sajtó alá rendezésével jelent meg. 

18fe-ben Felsőbánya újra egy nevezetes ércásvánnyal gyarapította az ország ásvány¬ 
világát. Egy új, bonyolultabb összetételű ólom-ezüst-antimon-kén vegyületet hoztak fel¬ 
színre, melyet Kren'N'er új ásványnak talált és ugyancsak Semsey Andor tiszteletére ando- 
ritnak nevezett el. Kren'N'er József egyik legnevezetesebb munkája a lorandinó\ szól. 1893- 
ban az ásványkereskedők Allchar híres makedóniai bányahelyről nagyobb mennyiségben 
hozták forgalomba a realgár nevű, hajnalpiros színű arzénszufidot. A remek példányok 
számos kézben megfordultak. Senki sem vette észre, hogy a realgárkristályok között egy 
sötétebb vörös, realgárhoz nagyon hasonló, másik ásvány csillogó kristályai is meghúzód¬ 
nak. Kren'N'er éles szeme azonnal megállapította, hogy a realgárral társult kristályoknak új 
ásványnak kell lenniük. A vizsgálatai beigazolták, hogy az ásvány a talliumnak arzénnal és 
kénnel való vegyülete. Az ásványt legjobb barátjáról, Eötvös Lorándról nevezte el. 

1883-ban gr. Szécuen'^i Béla kelet-ázsiai expedíciója alkalmából gyűjtött nefrit, ill. 
jadeit ásványokat megvizsgálva egy új amfibolfajtát ismert fel, amelyet az expedíció veze¬ 
tőjének tiszteletére széc he nyitnék nevezett el. 

1909. január 18-án mutatta be Krenner József az Akadémián a bánsági Vaskő Terézia- 
bányájában talált új ólom-bizmut-kén vegyületet, amelynek Wartila Vince professzor 
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tiszteletére a warthait nevet adta. Az ásvány részletes leírására csak 1925-ben, Zimányi 

Károly közreműködésével került sor. 1913. június 16-án Krenxer megint újabb magyar 
lelőhelyű ásványt mutatott be, amit a Gutin-hegységi Kisbányán fedezett fel, s amely 
ezüst-ólom-antimon-kén vegyület. Ennek, a neves ásványgyűjtő főmérnök, Fizély Sándor 
tiszteletére a fizélyit nevet adta. A fizélyitre vonatkozó dolgozat is csak halála után, 1925- 
ben jelent meg. 

1915. január 18-án, az Akadémia III. Osztálya ülésén „Két új magyarországi ásvány” 
címen tartott előadást. Az egyik új ásvány a schafarzikii, amelyet Schafarzik Ferenc mű¬ 
egyetemi tanár tiszteletére nevezett el. Ezt a kis-kárpátoki Pernek régóta művelt anti- 
monbányájában ismerte fel. Az ásvány kristálykái igen jól meghatározhatók, azonban az 
anyag csekély mennyisége folytán a kémiai összetételét nem sikerült teljes biztonsággal 
megállapítani. A scharfarzikitre vonatkozó értekezés nyomtatásban 1921-ben jelent meg. 
A másik ásvány a pulszkyit volt. Az erre vonatkozó feljegyzései azonban hiányosak, hogy 
Zimányi Károlynak sem sikerült őket rendezni és megjelentetni, csak később, Tokody 
László vizsgálatai pontosították az adatait. 

Hasonlóképpen hiányosak a dognácskaitv'd vonatkozó adatok is, melyeket egy, az emp- 
lektitről írott értekezésének a jegyzetében említ csak. Ez a réz-bizmut és kénből álló ve¬ 
gyület Dognácskán fordult elő. 

Az 1910. augusztus 18-25. között, a Stockholmban tartott Nemzetközi Földtani Kong¬ 
resszuson részletesen ismertetett egy addig kevésbé tanulmányozott vasfoszfátot, melyet 
még régebben Cornwallban fedeztek fel. Az ásványt sjögrenitnek neveztek el, tiszteletét 
fejezve ki a kiváló svéd mineralógus iránt, aki a Bánság bányahelyein elismerésre méltó 
bányageológiai kutatásokat végzett. 

Az előzőekben bemutatott, Krf:n'nt.r József által felfedezett új ásványok száma 15, me¬ 
lyek közül a nemzetközi ásványtani szakirodalom kilencet: a krenneritet, semseyitet, 
kornellitet, romboklászt, szomolnokitot, andoriiot, lorandiiot, fizélyitet és a scharfarziki- 
tet, a prioritást figyelembe véve, mind a mai napig önálló, létező ásványfajnak tekint. A 
felsorolásból hatot: az avasitot, széchenyitet, dognácskaitot, warthaitot, sjögrenitet és a 
pulszkyitet ma már nem fogadják el önálló ásványnak. 

Az avasit létét Groth és Mieleitntr vizsgálatai megkérdőjelezték. Szerintük ez nem 
önálló ásvány, hanem opál és limonit elegye. Me^egyzem: célszerű lenne ezt az anyagot 
korszerű eszközökkel újra vizsgálnunk. 

A Széchenyit esetében prioritási kérdések vannak, mivel ugyanilyen kémiai összetételű 
és azonos megjelenésű anyagot Breithauit már 1865-ben richteritnek nevezett el. Em¬ 
lékeztetőül, Krentstr a széchnyitet 1899-ben, tehát jóval később publikálta. 

A dognácskait Koch S. vizsgálatai szerint nem önálló ásvány, hanem eredetileg kalko- 
pirit és bizmut elegye, mely ásványokat a cementációs övben részben redruthit, részben 
kovellin emésztett (váltott) fel. 

A warthait az újabb vizsgálatok szerint galenit és cosalit elegyéből áll. 
A sjögrenitet a legújabb kézikönyvek csak kérdőjelesen említik, mint kellőképpen nem 

ismert Fe-foszfát ásványt. 
Krent^tr tudományos munkásságának egyik legbecsesebb fejezetét alkotják azok az ér¬ 

tekezések, amelyekben a régi, hibás megállapításokat kijavítja. Számos tudományos vitá¬ 
ba beleszólt; szavának mindig döntő súlya volt, az ő megállapításait mindig elfogadták, 
mert ezek mindig helyesnek bizonyultak. E munkásságának köszönhetően neve az ás¬ 
ványrendszertanban annyira ismert, hogy a ÖANA-féle amerikai „The System of Mineral- 
ogy” című, legkiválóbb ásványrendszertani kézikönyv azon 50 mineralógus között sorolja 
fel, akinek a nevét állandóan csak rövidítve idézi, mert olyan gyakran szükség van a hivat¬ 
kozásra. Krentser neve az ásványtanban több mint száz éve egyet jelent eredményeinek 
megbízhatóságával. 

KrennsTR József élete mindnyájunknak példaképül szolgálhat. Annyit alkotni, mint azt ő 
tette, a nemzetnek ilyen maradandó értékeket hagyni örökül és annyi dicsőséget szerezni a 
magyar tudománynak és önmagának, páratlan teljesítményként áll előttünk. 

Őrizzük meg emlékét kegyelettel! 
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Összefoglalás 

1989. márcis 3-án ünnepeltük Krenxer Józsefnek, a magyar ásványtan világviszony¬ 
latban is elismert legnagyobb kutatójának 150. születésnapját. 

Az évforduló alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudo¬ 
mányok Osztálya és a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya 
együttes emlékülést tartott. 

Megemlékezéséhez a Szerző felhasználta a szakirodalomban fellelhető életrajzi adatok 
mellett, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára kézirattárában és a Magyar Állami 
Földtani Intézet tudománytörténeti gyűjteményében őrzött, ez ideig publikálatlan adatokat 
is. Feldolgozásához vezérfonalként felhasználta Kre.vxf.r József fiának, Krenxer József 
Andornak atyjára vonatkozó azon életrajzi visszaemlékezését, amelyet Vadász Elemér 
felkérésére 1966-ban, családi dokumantumok alapján állított, össze. 

Szerzői kutatásai nyomán számos új életrajzi adat került elő, melyet Krenxer József 
születésének másfél évszázados alkalmával kíván közreadni. 

Krenntr József életrajzi adataival foglalkozó szakirodalom 

1. Ferencz Károly (1978): Krenner József - Földtani Tudománytörténeti ÉvkönyA’ 1977. A Magyarhoni Földtani Társulat 
Tudománytörténeti Szakosztályának időszakos kiadványa. 6. szám, pp. 57-71. 

2. Fröchuch Izidor r. tag búcsúztatója Krenner József, r. tag ravatalánál, 1920. évi január hó 18-ik napján - Akadémiai Értesítő 
31. kötet, 1920. évfolyam, pp. 151-153. 

3. JuGOVics Lajos (1941): Részlet „A Kis Akadémia negyvenkét esztendeje az ezredik előadásig” c. könyvből. Krenner József dr. 
1839-1920. pp. 1-3.. 

4. Jlgovics L. (1970): Krenner József (1839-1920) - Természet világa 3. szám, pp. 138. 
5. Koch S. (1952): A Magyar Ásványtan története. .Akadémiai Kiadó, Budapest. 
6. MauritzB. (1920): Krermer József anlékezete - Természettudomány i Közlöny LII. k. 743-746. füzet, pp. 201-206. 
7. Mauritz B. (1933): Krenner József emlékezete. A Magyar Tudományos .Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlék¬ 

beszédek. XXI. k. 18. szám, pp. 1-27. 
8. Vendl a. (1939): Elnöki megnyitó - Földtani Közlöny LXEX. pp. 64-66. 
9. Vevdl a. (1957): A Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék Története. Budapesti Műszaki Egyetem 

Központi Könyvtára. Műszaki Tudománytörténeti Kiadvány ok 7. sz. TakönyA-ldadó, Budapest. 

A kézirat beérkezett: 1989. V. 30. 

Commemoration fór the 150th anniversary of the birth of József Krenner 

Nagy, B. 
Abstract 

The large family of mineralogists commemorated in the 3rd March 1989 the 150th anniversary of the birth of 
József Kre.vner, the greatest researcher of Hungárián mineralogy on a world scale. 

The scientific work of József Krenner was acknowledged on an intemational level already during his life- 
time. His results were accepted as the most rehable ones, these were involved together with his other results in 
the manuals and text-books of intemational litarature. 

He wrote 154 papers on mineralogy and prepared, 134 reporls on the investigations of minarals, and de- 
scribed 15 new minerals. He published his results only after long-lasting considerations. Sometimes a number of 
years passed between his statements and the publication of the results. This self-criticism is responsible fór the 
fact that his mineralogical results were considered as the most reliable ones. No mistake in the mineralogical 
publications, no errors in his data were found. 

All his publications reflected the results in the possible shortest bút clearest form, there are no redundant ex- 
pressions bút no word of the publication can be omittcd. 

Papers that rectify the former erroneous statements are most valuable ones of his work. He intervened in a lót 
of scientific discussions. His words always carried authority, his statements were always accepted since these 
were always correct. Thanks to this activity, his name is so well-known is systematic mineralogy that Dana’s 
American “The System of Mineralogy”, the most excellcnt handbook on systematic mineralogy, listed his name 
among the 50 mineralogists whose name has been always abbreviated due the frequent citation. The name of 
József KRE.NNER has meant the same as the rcbability of his results, fór more than hundered years. 

His excellent knowledge of minerals was known and accepted by foreign scientists, as well. He was prcdesti- 
nated fór this by the famous and rich mineral collection of the .National Museum founded by him and which was 
assigned to first three collections of that time. The number of samples in the Britisch Museum was only a little 
larger, while the quality of the collections was practically the same. 
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At the end of the 19th century, P. Groth, the world famous professor of ihe Mineralogical Department of ihe 
Strassbourg and later of the Munich Universities, declarcd that since the depart of Websky, it was József 
Krenner who best knew the minerals in Europe. It is said that he nőt only recognized the minerals, bút he was 
able to indentify the locality of the mineral in question. This marvellous capability is responsible fór the descrip- 
tion of 15 new minerals. Out of these, nine minerals, i. e. krennerite, semseyite, cornellite, rhomboclase, szo- 
molnokite, andorite, lorandite, fizélyite and schafarzikite are considered as individual minerals by the intema- 
ticmal mineralogical literature, taldng intő account the priority as well. Recently, six minerals of him, i.e. avasite, 
széchenyite, dognácskaite, warthaite, sjögrenite and pulszkyite are nőt accepted as individual minerals. 

Hungárián mineralogists consider József Krenner as their ideál and prescrve the memory and inheritance of 
the great ancestor. 

Manuscript récéi ved: 30'*’ May, 1989. 
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Dr. Gőbel Ervin emlékezete 

1910-1989 

1989. december 3-án, éleiének 79. évében hunyt el régi kollégánk, dr. Göbel Ervin. Változatos életpályája 
során a természettudományok több, különböző ágával is foglalkozott. Volt meteorológus és geofizikus. Végzett 
talajmechanikai, érckulatási és vízkémiai vizsgálatokat. A sors váratlan fordulatai többször is megakadályozták, 
hogy évtizedeken át végzett zavartalan munkával el tudjon mélyedni valamely tudományág szűkebb szakterületé¬ 
ben. Kénytelen volt gyakran állást változtatni és ezért mindig újabb és újabb feladatokkal kellett megbirkóznia. 
Csak végtelen nagy szorgalma és szívós kitartása tette lehetővé, hogy minden esetben jól megfeleljen a megvál¬ 
tozott új munkakörének. Igen lelkiismeretes észlelő volt. Végzett méréseiről pontos és jól áttekinthető kimu¬ 
tatásokat vezetett és mindig ragaszkodott a szigorú tényadatok megáDapílásához. Ezért a nyomtatásban megjelent 
cikkei, kéziratos szakvéleményei kétségtelenül megbíráló, hiteles résdetadalok tömegéi szolgáltatják. 

Göbel Ervin 1910-ben szúletell Szeghalmon, Békés megyében. Középiskolai tanulmányait Cegléden és Sze¬ 
geden végezte. Egyéves katonai szolgálatának letöltése után, az 1930-34. évben a pécsi Tudományegyetem 
bölcsészeti karának földrajz-természetrajz-kémia szakos haDgatója volt. Ugyanitt 1934-ben ledoktorált, 1935- 
ben pedig középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1935/36. tanévben gyakornokként működött, Prinz Gyula pro¬ 
fesszor meUetl. A pécsi egyetemen töltött éveiben klimatológiai tanulmányokat írt a napfénylartam, a felhőmenet 
és a széláramlatok helyi sajátosságairól. 1936-37-ben, másfél évig geofizikus észlelőként dolgozott az Iparúg>'i 
Minisztérium Bányakutalási Osztályának terepvizsgálatainál a Mátrában, a Tiszántúlon és a Rudabányai-hegy¬ 
ségben. 1938 januárjától fővárosi középiskolákban tanított, de szabad idejében továbbra is dolgozott a Bánya¬ 
kutatási Osztály számára. 1942-ben ismét behívták katonának. Három éven át építésföldtani vizsgálatokat, talaj- 
mechanikai méréseket végzett és vízellátási feladatokat oldott meg a honvédség repülőtér-építő parancsnoksága 
alatt a Szovjetunióban és Beszterce környékén. 1943-ban főhadnagyi, majd nemsokára századosi rendfokozatot 
ért el. Az 1W5-49. években, csaknem 50 hónapig, szovjet hadifogoly volt. Fogságából való hazaérése után a Ma¬ 
gyar Állami Földtani Intézemél helyezkedett el, majd az 1950-1953. években a MASZOBAL RT. Bauxitkulaló 
Expedíciója keretében Bakonybél, Iszkaszentgyörgy és Fenyőfő környékén dolgozott geológusként. Az 1954- 
56. években ismét a Földtani Intézel keretében folytatta munkásságát, Sátoraljaújhely és Nagybörzsöny környé¬ 
kén ércföldtani, Csolnok és Sári sáp környékén pedig eocén kőszénelőfordulás földtani térképezését végezte. Ez¬ 
után két évet töltött a Nehézipari Minisztériumban és az Országos Földtani Főigazgatóságon, buzgón segédkezve 
a bányaföldtani kutatások központi irányításában és az országos ásványvagyonmérleg összeáUításában. 

1958-1963-ban az Országos Vízkutató Vállalatnál, 1964-65-ben pedig a Bányászati Tervező Intézetben 
dolgozott. Az 1966-67. években tagja volt annak a mongóhai földtani térképező csoportnak, amelyet a Központi 
Földtani Hivatal szerv-ezett. 1968-ban ismét a Bányászati Terv’ező Intézetbe tért vissza, majd 1970-től 1974. DC. 
13-ig, vagyis nyugdíjba vonulásáig a Vízügyi Tervező Vállalat alkalmazta. 

Az 1958-1974. év közötti időszakban számos hosszabb földtani szakvéleményt állított össze. Ezek közül 
nyomtatásban is megjelentek Kőbánya mémökgeológiájáról, továbbá az Érd, Hatvan és Mecsekszentlászló víz¬ 
ellátásáról írt tanulmányai. 



122 Földtani Közlöny 120. kötet, 1-2. füzet 

Nyugdíjasként - félállásban - még néhány évig bejárt dolgozni a Magyar Állami Földtani Intézetbe, ahol a 
tőle megszokott lelkiismeretes pontossággal rakta rendbe az adattárba folyamatosan beérkező kútfúrási doku¬ 
mentációkat. Ez idő alatt a hivatalos munkaköri feladatán túlmenően behatóan foglalkozott az alföldi artézi 
kútvizek vastartalmával is. E tárgykörből írt két rövid előzetes beszámolója a Hidrológiai Tájékoztatóban jelent 
meg. Tervbe vette egy hosszabb tanulmány megírását a vastartalom menn>ásége és a víztározó réteg kőzetminő¬ 
sége közötti kapcsolatról. Csökkenő életereje, majd bekövetkezett halála azonban megakadályozta, utolsó 
célkitűzésének végrehajtásában. 

Dr. Jaskó Sándor 

Dr. Gőbel Ervin szakirodalmi munkássága 

A) Nyomtatásban megjelent értekezések 

1. Pécs napfénylartama és felhőzetének képe - Geographica Pannonica. No. 8. Pécs, 1934. 

2. A csapadék mint felszínt pusztító tényező Budapesten és Kalocsán - Magy ar Időjárás, 1936. 

3. Geofizikai kutatások hazánkban - Földt. Értesítő V. 2. fűz., pp. 69-72. 1940. 

4. Ázsiai kőolaj - Földt. Értesítő VII. 1. fűz., pp. 5-11. 1942. 

5 Vízkuutás a Délorosz-süllyedék területén - Hidr. Közlöny, 23. köt. pp. 64-78. 1943. 

6. Adatok a Budaki-medence hidrogeológiájához - Hidr. Közlöny, 23. köz. pp. 139-146. 1943. 

7. Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy és Isztimér környékének földtana - Földuni Int. Évi Jel. 1953-nól, II. köt. pp. 375-383. 
1954. 

8. A rudabányácskai Xagybányi-hegy környékének bányaföldtani leírása - Földtani Int. Évi Jel. 1954-ről, pp. 45-55. 1956. 

9. Az Északnyugati-Bakonyban végzet fúrási kutatások földtani eredményei - Földtani Int. Évkönyv 46. köt. pp. 477-486. 

1957. 
10. Eger városi vízmű új hévizű artézi kútja - Hidr. Tájékoztató IV. pp. 29. 1962. 

11. A mecsekszentlászlói Nagy-forrás és a Kis Tóth-réti patak vízföldtani viszonyai - Hidr. tájékoztató IV. pp. 32-38. 1962. 

12. Eger város mélyföldtani és vízföldtani viszonyai az újabb fúrásos kutatások alapján - Földt. Kút. V. 3-4. 1962. pp. 14-17. 

13. A Hatvani Cukorgyár vízellátásának megjavítása - Hidr. Tájékoztató VI. pp. 54-59. 1963. 

14. Az Érd környéki vízkutató fúrások álul kimuutható hegységszerkezeti és vízföldtani viszonyok - Hidr. Tájékozutó VI. pp. 

28-31.1964. 

15. Góbel E.-Németh L.: Kőbánya városközpont műszaki-földuni adottságai - Földt. Kút. XV. 4. pp. 34-45. 1972. 

16. A Duna-Tisza köze déli részén mélyített artézi kuuk vizének vasuruima - Hidr. Tájékoztató X. pp. 35-38. 1980. 

17. A Duna-Tisza köze déli részén mélyített artézi kútvizek vastarulmának eredete - Hidr. Tájékozutó X. pp. 18-19. 1981. 

B) Kéziratos szakvélemények 

18. Jelentés az 1950. évben Magyarországon az Iszkaszentgyörgyi-Kincsesmező körzetben végzett bauxitkuUtó munkálatokról. 

57 db térkép- és szelvénymelléklet. Balatonalmádi MASZOB.AL, 1951. .M. Áll. Földuni Intézet, (MAFI) Adattár Bu/26. 

19. Jelentés az 1950. évben Magyurországon at isztiméri bauxitelőforduláson végzett kutatómunkálatok és készletezések 

eredményeiről. Balatonalmádi MASZOB.ALpp. 1-41, 8 rajzmelléklei. 1951. M.ÁF1 .Adattár Tér. 1350. 

20. Előzetes földuni jelentés a nagybörzsönyi érckutatásokról. MÁFI pp. 1-26. 1955. M\F1 .Adattár Tér. 799. 

21. Sárisáp környékének földuni viszonyai. Jelentés az 1956. évi felvételről. M/\FI. .MAFI .Adattár Tér. 354. 

22. Csolnok és Dág környékének bányafölduni viszonyai. Jelentés az 1956. évi felvételről. .VIÁFI. M.ÁFI Adattár Tér. 354. 

23. Gőbel E.-Joó T. -Kovács Zs.-Tomor J.: Komlói Hőszolgálutó Vállalat irodaház-tervezésének részletes csúszássubilitás- 

vizsgálau. Bány. Terv. Int. pp. 1-16. 8. mell. 1969. MAFI Adattár Tér. 2271. 

24. GőbelE.-TomorJ.-Németh L.: A Villányi-hegység és környéke karsztvízhasznosíiásánakvizsgálau. Bány. Terv. Int. pp. 1- 
54, 12 mell. 1969. MAFI könyvtár 42 083. 

25. Gőbel E.-Koldeisz J.: Budapest X., Kőbánya Mádi úti lakótalep kőzetmechanikai és sutikai vizsgálau. Bány. Terv. Int. pp. 

1-55. 25 mell. 1969. MAFI könyvtár 42 084. 

26. GőBELE.-NÉMETHL.:Mémökgeológiai vizsgálat Kőbánya területén. Bány. Terv. Int. pp. 1-56,24 mell. 1969. MAFI könyvtár 
41 865, MAFI Adattár Tér. 2210. 

27. Gőbel E.-LÉca=ALVY S.: Zalaegerszeg távlati vízellátása. Vízügy i Terv. Váll. 1-8. fűz. 1970. MAFI .Adattár Tér. 2601. 

28. GőbelE.-Tomor J.-Kertész P. ;Máriagyüd és Turony kőbányáinak dokumentációi. Bány. Terv. Váll. 1970. pp. 1-161,3 meU. 
MÁn Adattár tér. Dd. T. Ff. Sz. 377. 

29. Gőbel E.-Lécctalvy S.-Lltcács L.-né: Budapest környékének vízellátási unulmányterv'e. Vízügyi terv. Váll. pp. 1-62,13 

mell. 1970 MAFI Adattár tér. 2688. 

30. Részletes beszámoló az Intemationális Geodéziai és Geofizikai Unió XV. kongresszusán való részvételről. Vízügyi Terv. VáU. 

pp. 1-25, 2 füzet mell. 1971. MÁFI Adattár tér. 3974. 

31. Gőbel E.-Léczfalvy S.: A Velencei-tó környékének távlati vízellátása. Vízügyi terv. Váll. 13 lap táblázat. 1972. MAFI 

Adattár Tér. 3955. 

32. Gőbel E.-LÉczFALVYS.:Gárdony-Bikavölgyi vízmű bővítése. Földmérő ésTalajvizsg. Váll. 3 füzet. 1972. MAFI Adattár tér. 
5718. 

33. Délkelet-Magyarország vízellátása. Vízbeszerzés felszín alatti vizekből. Vízügyi Terv. Váll. pp. 1-17. 1972. MAFI Adattár 

Tér. 3878. 

34. Észak-Mátra, Parád-Recsk környékének vízmérései. Tanulmányterv. Vízügyi Terv. VáU. pp. l-ö, 13 meU. 1974. MÁFI 

Adattár tér. 4902. 

35. Észak-Mátra, Parád-Recsk környékének vízkausztere. VTzügyi Terf. Váll. pp. 1 -14,179meU. 1974. MAFI AdattárTer. 4903. 
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Személyi hírek - Personalia 

Hazát és emberiségei csak jelesek boldogíthatnak 
- Kölcsey e sorainak (1837) mottója alatt Pávai 
Vájná Ferenc-emlékünnepet tartottak Hajdúszobosz¬ 
lón 1989. V. 26-án, reggel 9 órai kezdettel. A meghí¬ 
vót a Központi Földtani Hivatal, a Hajdúszoboszlói 
Városi Tanács, a TiszántüU Gázszolgáltató Vállalat, a 
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázlermelő Vállalat, a 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Vállalat és a Hajdú-Bi- 
har megyei Műemléki Albizottság jegyezte. 

Az emlékünnepet Pávai Vájná halálának 25. év¬ 
fordulója alkalmából tartották. Az ünnepi program a 
városi tanácsháza üléstermében a tanácselnök üdvöz¬ 
lésével vette kezdetéi, majd tudományos ülésszakkal 
folytatódott. Da.nk Viktor, a KFH elnöke tartott elő¬ 
adást „Pávai Vájná Ferenc tudományos munkássága 
25 év távlatából” címmel. Ezt követően dr. Szalóki 
István, a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázlermelő Vál¬ 
lalat főgeológusa, majd Csath Béla, a Vízkutató és 
Fúró Vállalat előadó mérnöke tartott korreferátumot. 

A városházi program befejezéséül a Hajdúszobosz¬ 
lói városi és pedagógus éneŰcar, Török Zoltán kar¬ 
nagy vezényletével. Pávai Vájná Ferenc által 1938- 
ban szerzett és felesége, Anna által megzenésített da¬ 
lokat adott elő. 

Fél 11-kor a köztemetőben megkoszorúzták a jubi¬ 
láns síremlékét, a szolnoki Bányász Zenekar közre¬ 
működése mellett. Egy óra múlva ünnepélyesen fel¬ 
avatták Pávai Vájná szobrát a gyógyfürdő előtti 
parkban. Itt a zenekar a bányászhimnuszt játszotta el, 
majd Szabó Bertalan elmondta a jubiláns versét (Öreg 
fúrós dala), ünnepi beszédet mondott dr. Angyal 
László, a Műemlétó Albizottság elnöke. Somogyi Ár¬ 
pád Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását Dank 
Viktor leplezte le, majd koszorúzás következett. 

Az ünnepséget a bányászzenekar a Szózat előadá¬ 
sával, majd térzenével zárta. 

Az ünnepi alkalomra a bizottság kiadásában, 1200 
példányban, kötet jelent meg, amelyben Pávai Vájná 
VtTtncről és Pávai Vájná Ferencró/ olvashattunk. 

A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen az 
1988/89-es tanévben a kőolaj- és földgázipari szakon 
11-en végeztek (lásd Földtani Közlöny, 1989/4.). A 
végzettek diplomamunkái közül ismertetjük az érdek¬ 
lődésünkre számot tartókat: 

Pintér Katalin a búvárszivattyús hévíztermelés 
üzemi jellemzőivel és ezek méréseivel foglalkozott. 
Bemutatta a búvárszivattyús berendezést, a méretezés 
és kiválasztás szempontjait. Ismertette a szivattyú 
üzemi viszonyait jellemző jelleggörbe felvételéhez 
szükséges legfontosabb paramétereket, ill. ezek méré¬ 
si és számítási lehetőségeit. Az elméleti megfontolá¬ 
sok után az Algyő T-6. jelű kútba beépített REDA 
búvárszivattyú jelleggörbéinek mérését, ennek ered¬ 
ményeit és tapasztalatait foglalta össze. 

Stefán Viktória ismertette a Kisújszállás Ny mező 
PLjIX számú telepének földtani viszonyait, majd vo- 
lumetrikus becsléssel meghatározta a telep kezdeti 
földtani készletét. A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáz¬ 
termelő Vállalatnál alkalmazott FGE)-5 jelű számító¬ 
gépi programmal elvégezte a telep termelési múltjá¬ 
nak elemzését. A telepnyomás- és gázösszetétel-ada- 
tok alapján elemezte a telep nyomásviszcmyait, vala¬ 
mint a telepben levő gáz fűtőérték szerinti területi el¬ 
helyezkedését. 

Turzó Zoltán ismertette a Hajdúszoboszlói szerke¬ 
zet földtani felépítéséi, s részletesen vizsgálta a Szo- 
boló-V. telep rezervoár-geológiáját. Összefoglalta a 
teleppel kapcsolatos termelési és vizesedési tapaszta¬ 
latokat. Az NKFV-nél használt FGD-5 jelű száim'tó- 
gépi program alapján elvégezte a telep termelési múlt¬ 
jának elemzését, majd saját készítésű programmal 
meghatározta a telep kezdeti földtani készletét és a be¬ 
áramlott vízmennyiséget. 

A Magyar Hidrológiai Társaság 1988. X. 11-i köz¬ 
gyűlésén ScHAFARZiK Ferenc-emlékérenunel tüntették 
ki kiemelkedő elméleti, gyakorlati és tudománytörté¬ 
neti munkájáért dr. Dobos Irmát, a Vízkutató és Fúró 
Vállalat egykori főgeológusát. 

A vállalat az újonnan alapított S axlehntr András- 
emlékérmet, gyógyvizekkel kapcsolatosan kifejtett ki¬ 
váló munkásságának elismeréseként, 1989. V. 30-án 
ugyancsak neki adományozta. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, ered¬ 
ményes munkája elismeréseként a Munka Érdemrend 
arany fokozata kitüntetést adományozta Szabó Zol¬ 
tánná dr.-nak, a M. Áll. Eötvös L. Geofizikai Intézet 
tudományos osztályvezetőjének, 1989. X. 25-én. 

Ugyanakkor a Magyar Népköztársaság Elnöki ta¬ 
nácsa, eredményes munkájuk elismeréseként dr. Fo¬ 
dor Tamásnénak, a Központi Földtani Hivatal főtaná¬ 
csosának a Munka Érdemrend ezüstfokozatát, 

dr. Deák Margitnak, a M. ÁU. Földtani Intézet tu¬ 
dományos osztályvezetőjének a Munka Érdemrend 
bronzfokozatát adományozta. 

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete elnöksége kilenc ta^ja közül az egyik 
dr. Füköh Levente múzeológus, a gyöngyösi Mátra 
Múzeum munkatársa (Gyöiigyös, Kossuth u. 40. Tele¬ 
fon: 37-11 -447.) A hírt az Érdek és Érték c. lap I. évf. 
1. száma tette közzé 1990 februárjában. 

1990 februárjában Bardócz Béla kutatási főosz¬ 
tályvezető (OKGT) részére az igazgatói cím haszná¬ 
latát engedélyezte Czipper Gyula ipari miniszterhe¬ 
lyettes. 

A Köztársaság ideiglenes elnöke 16/1990 (ü. 25.) 
KE. sz. határozatával dr. Grasselly Gyulát, a szegedi 
József A. Tudományegyetem Természettudományi 
Karának Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszé¬ 
ke tanárát 1990. VI. 30. napjával e tisztség alól fel¬ 
mentette. 

A Köztársaság ideiglenes elnöke a művelődési mi¬ 
niszter előterjesztésére, több évtizedes eredményes 
munkássága elismeréseként, nyugállományba vonulá¬ 
sa alkalmából dr. Grasselly Gyula egyetemi tanár¬ 
nak, az MTA rendes tagjának a Magyar Köztársaság 
Zászlórendje kitüntetést adta át 1990. lü. 29-én, az or¬ 
szágházban. 

A Köztársaság ideiglenes elnöke, eredményes 
munkája elismeréseként, dr. Dénts Györgynek, a bar¬ 
langi mentőszolgálat országos vezetőjének a Magyar 
Köztársaság Csillagrendje kitüntetést adományozta, 
1990. n. 28-án. 
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A Köztársaság ideiglenes elnöke 34/1990 27.) 
határozatával, a ^nisztertanács előterjesztésére Papp 
Simon geológusnak, akadémikusnak és Náray Szabó 
István vegyésznek, az MTA levező tagjának Szé- 
chenyi-díjat posztumusz adományozott. (Lásd a Föld¬ 
tani Közlöny 1989. évi 4. számának híreit is.) 

Dr. Papp Simon geológus posztumusz Széchenyi- 
díjjal való kitüntetése alkalmából a Szénhidrogén-ipa¬ 
ri Kutató- és Fejlesztési Intézet (SZKFI) vezetése le¬ 
vélben kérte a Magyar Köztársaság ideiglenes elnö¬ 
két, hogy a díjat - nem lévén örökös - a Magyar Olaj¬ 
ipari Múzeumban (Zalaegerszeg) helyezzék el. A juta¬ 
lom összegéből pedig „Papp Simon Alapítványa” ho¬ 
zasson létre, mely alapítvány célja az iparág múltjá¬ 
nak ápolása lenne. 

A dr. Papp Simon és társai ell«i hozott igazságta¬ 
lan (1948. november 26., 27., 30. és december 1., 2., 3. 
napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján, a buda¬ 
pesti népbíróság különtanácsa által hozott) ítéletet a 
Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze, a Történelmi 
Igazságtétel Bizottság által beterjesztett törvényességi 
óvás alapján, 1990. m. 14-én hozott határozatával 
semmisnek nyilvánította és az eb'télteket teljes mérték¬ 
ben rehabilitálta. 

Papp Simont ugyanezen a napon részesítették 
posztumusz Széchenyi-díjban. 

A rehabilitáció előzménye, hogy 1948. VIII. 13-án 
őrizetbe vették Papp Simont, a MAORT 1948.1. 1-jei 
hatállyal nyugdíjazott vezérigazgatóját, egyetemi ta¬ 
nárt, majd IX. 2-án Ábel Bódog kereskedelmi igaz¬ 
gatót, IX. 7-én pedig dr. Barnabás Kálmán geológust 
és Binder Béla bányamérnök, termelési osztályveze¬ 
tőt. 

Dr. Papp Simon elsőrendű vádlottat a demokrati¬ 
kus államrend megdöntésére irányuló cselekmény 
bűntette miatt főbüntetésként halálra, Ábel B. má¬ 
sodrendű vádlottat ugyanezért 15 évi fegyházra, állás- 
vesztésre, 10 évi hivatalvesztésre ítélték, dr. Barna¬ 
bás K. harmadrendű vádlottat az ellene emelt vád alól 
fölmentették és azonnali szabadlábra helyezését elren¬ 
delték. Binder B. negyedrendű vádlottat a termelés 
veszélyeztetésének népellenes bűntettéért négyévi 
börtönre és a fenti mellékbüntetésekre ítélték. 

Az ipari miniszter előterjesztésére, eredményes 
munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása 
alkalmából, dr. Da.\k Viktom^, a Központi Földtani 
Hivatal elnökének a Köztársaság ideiglenes elnöke a 
Magyar Köztársaság Csillagrendje kitüntetést ado¬ 
mányozta, 1990. ív. 12-én. 

Ugyanakkor a környezetvédelmi és vízgazdálko¬ 
dási miniszter előterjesztésére, eredményes munkája 
ebsmeréseként, nyugállományba vonulása alkalmá¬ 
ból, dr. Alföldi László geológusnak, a földtudomány 
kandidátusának, a Vízgazdálkodási Tudományos Ku¬ 
tató Központ főigazgatójának a Köztársaság ideigle¬ 
nes elnöke a Magyar Köztársaság Csillagrendje ki¬ 
tüntetést adományozta. 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat országos 
elnöksége, a Hírlapkiadó Vállalat és a szerkesztőség, 
1990. rV. 17-én 18 h-kor a Kossuth Klubban (VHI., 
Múzeum u. 7.) a Föld és Ég folyóirat megindulásának 
25. évfordulóján megemlékezést tartott. Ez alkalom¬ 

mal az ismeretterjesztésben a folyóirattal kapcsolatos 
ebsmerésként négy személyt, köztük Kaszap András 
geológust a TIT tiszteletbeli tagjává nyilvámló ok- 
levelet nyújtott át Ádám György akadémikus, a 111 
elnöke az érintetteknek. 

A Magyar Tudományos Akadémia 150. közgyű¬ 
lésén, 1990. V. 21-én új rendes és levelező, tiszteleti és 
külső tagokat választottak. 

A X. Osztály új tagjai: 

Rendes tagok: Bíró Péter, Enyedi György, Mészáros 
Ernő. 

Levelező tagok: Ádám Antal, Detrekói Ákos, Meskó 
Attila, Pantó György. 

Interdiszciplináris javaslat alapján levelező tag lett 
Palkovics Miklós és Somlyódi László. Az el¬ 
nökség dönt később arról, hogy melyik osztályhoz 
tartozzanak. 

Pa-NTó György. 1936-ban született Budapesten. 1975 
óta a MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma tudo¬ 
mányos igazgatója. Doktori értekezését 1981-ben 
védte meg a ritkaföldfém geokémia modem ösz- 
szefoglalásával és bevezetésével a hazai geoké¬ 
miai loitatásokba. 
Ajánlók: Grasselly Gyula, KliburszkysT Vogl 
Mária, Enyedi György, N'emecz Ernő, FClöp Jó¬ 
zsef. 

Meskó Attila. 1940-ben született Budapesten, geofi¬ 
zikus. A műszaki tudomány doktora fokozatot 
1977-ben „Szeizmus és gravitációs szűrési mód¬ 
szerek általános analízise és a gravitációs értelme¬ 
zési feladatok gyakorlati megoldása” című disz- 
szerlációja alapján szerezte meg. 1980-ban egye¬ 
temi tanárrá nevezték ki, 1985 óta tanszékvezető és 
az MTA Geofizikai Tanszéki Munkacsoportjának 
vezetője. Alapvető munkát végzett a szeizmikus 
mérések digitábs feldolgozásának előkészítésében 
és gyakorlati megvalósításában. 
Ajánlók: Barta György, Bíró Péter. 

Ádám Antal. 1929-ben született Szekszárdon. Bánya¬ 
kutató mérnök. „A földkéreg és a felsőkö¬ 
peny elektromos eUenállásviszonyainak kutatása 
Magyarországon földi elektromágneses térrel” cí¬ 
mű disszertációjával 1970-ben nyerte el a műszaki 
tudomány doktora fokozatot. 1972-től a soproni 
Geodéziai és Geofizikai Intézet igazgatóhelyette¬ 
se. A hazai tellurikus kutatás megalapítója. 

Üj tiszteleti tagok a X. Osztályban: 
Günter Fettnyeis (Ausztria, 1924) bányamérnök, 

az Osztrák Tudományos Akadémia rendes tagja, a 
leobeni Bányászati egyetem professzora. Tudomá¬ 
nyos tevékenységének három fő területe: a természeti 
előfordulások, mint nem reprodukálható értékek hasz¬ 
nosítása; a műrevalóság, mint üzemgazdasági foga¬ 
lom; a bányaüzemek tervezése és a bányaépítés mű¬ 
szaki megoldásai. 

Brukhard Frenzel (Németország; 1928. Duisburg) 
a Mainzi Tudományos és Irodalmi Akadémia tagja, a 
zürichi egyetem tiszteletbeb doktora. Tudományterüle¬ 
te: geoökológia, negyedkorkutatás, paleoklimatológia. 

Roland Paepe (Belgium; 1934. Uitberke) profesz- 
szor a Belga Királyi Akadémia tagja, az Earth Tech¬ 
nology Institute igazgatója. Tudományterülete: alkal¬ 
mazott negyedkor geológia, geomorfológia, szedi- 
mentol ógia. 
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Az Akadémia új külső tagjai a X. Osztályban: 
Rybach László (Svájc; 1935. Sopron), az Eid- 

genössische Technische Hochschule tanára. Geoter¬ 
mikus kutatásai nevét világszerte ismertté teték. 

ZoLTAi Tibor (USA; 1925. Győr) professzor, az 
University of Minnesota tanára. Nemzetközi figyel¬ 
met keltő kutatómunkát a porfelvételi rtmtgendif- 
frakció elméleti száim'tása, szilikát és szulfid ásvá¬ 
nyok krístálykémiájának és szerkezetének meghatáro¬ 
zása, az ásványok szerkezeti alapon történő osztályo¬ 
zása terén végzett. 

Az Akadémia tisztségviselői között helyet foglaló 
szakmabeliek: 

Az elnökség hat választott tagja között van Gras- 
SELLY Gyula r. tag, a Föld- és Bányászati Tudomá¬ 
nyok Osztálya elnöke, és Stefanovics Pál r. tag, az 
Agrártudományok Osztálya elnöke. 

A Tudományétikai Bizottság 12 tagja között van 
Nemecz Ernő r. tag. 

1990. V. 26-án A Földtani Intézet dísztermében 
volt a Tudományos Dolgozók Szakszervezete (TU- 
DOSZ) első országos küldöttértekezlete. 

A tanácskozáson megjelent Morvái Gusztáv, a 
Központi Földtani Hivatal elnökhelyettese. 

A tanácskozáson felszólalt - többek között - Kun 
László elnökségi tag. Vermes János és Kókai András, 
az intézet dolgozói. 

Laczkó Dezsőről, az alapítóról nevezték el a 
veszprémi Bakonyi Múzeumot. Az új felirat 1990. VI. 
15-én került az épület homlokzatára. A múzeum 
ünnepélyesen megnyitott kamarakiáUítással emléke¬ 
zett meg a tudós piarista tanár, egykori múzeum¬ 
igazgató és neves geológus munkásságáról. 

1990. VI. 18-án, hétfőn de. 11 h-kor kezdődött a 
Magyar Természettudományi Társulat alakuló ülése a 
Múzeum utcai Kossuth Klub emeleti nagytermében. 
A levezető elnök Dank Viktor, a három szervező 
egyike volt. A viharos és elhúzódó ülés ideiglenes el- 
nc^é választotta SzENTÁGOTHAl Jánost, az Akadémia 
rendes tagját és elhatározta, hogy a TIT szövetségként 
való újjáalakuló közgyűlésére (VI. 29-30.) a termé¬ 
szettudományi választmányok elnökeit küldi ki meg¬ 
figyelőként. A szövetségbe való belépésről pedig az 
év őszén tartandó közgyűlés fog dönteni, kedvező 
auspíciumok esetén. 

1990. VI. 29-én, a TIT országos küldöttgyűlé¬ 
sét megelőzően adták át Dank Viktornak, a TIT ép¬ 
pen aznap megszűnt Földtudományi Választmánya és 
a Központi Földtani Hivatal elnökének a Bugát Pál- 
emlékérmet, sokrétű érdemeinek ehsmeréseként. 

A TUDOSZ elnöksége 1990. VB. havi ülésén 
érdemeinek elismerése mellett felmentette Baksa 
Andrást a szakszervezet elnöki tisztségéből, s helyette 
megválasztotta Kl.Ti Lászlót. 

A Szószóló c. lap 1990. júliusi számának 2. olda¬ 
lán a „Kutatóintézetek bérhelyzetéről” címmel interjú 
olvasható Kuti Lászlóval, a TUDOSZ elnökségének 
tagjával, abérügyek illetékesével. 
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A magyar múzeumügy érdekében kifejtett kiemel¬ 

kedő munkája elismeréseként Móra Ferenc-emlékér- 
met adott át augusztus 20-a alkalmából Andrásfalvy 
Bertalan művelődési és közoktatási miniszter dr. 
Kecske.méti Tibornak, a Természettudományi Múze¬ 
um főigazgató-helyettesének. 

1990 augusztusában a Bányásznap alkalmából a 
Bányász Szolgálati Érdemérem ismételt gyémántfo¬ 
kozatát kapta Kovács Zsolt geofizikus, az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt kutatási főosztályán, az 
aranyfokozatot Bihari László geofizikus ugyanott, a 
bronzfokozatot PÁLYI András geofizikus, osztályveze¬ 
tő-helyettes, ugyanott. 

A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázteimelő Vállalat 
szegedi üzeme, 1990 augusztusában, a bányásznaphoz 
kapcsolódva, 25 éves jubileumát ünnepelte a szegedi 
Nemzeti Színházban. A nap második felében szakmai 
előadások hangzottak el: Dank Viktor: Az algyői 
szénhidrogén-telepek felkutatása és geológiai viszo¬ 
nyai; Hingl József: Fúrási és kútkiképzési technoló¬ 
giák az algyői mezőben; Kristóf Miidós: Az algyői 
telepek művelése; Falucskai Lajos: Termelőberen¬ 
dezések az algyői mezőben; Czibulka Péter: Algyő 
mezőgazdasági jelentősége; SZALÓKI István: A jövő 
feladatai az algyői mezőben; Juratovics Aladár: Az 
NKFV Szegedi Üzemének kialakulása és fejlődése 
címmel. Az üzemlörténeti előadás után az első olajat 
adó kúinál (Tápé-1) a kőolajtermelés elmúlt 25 évét 
jelképező emlékművet avattak fel. Az SZT-10 gyűjtő¬ 
állomás ünnepélyes felavatásakor elhangzott, hogy az 
ötvennél több kút felénél több kétszintes kiképzésű és 
80 kútcsalomán szálb'lják a termelvényt a 720 ezer m^ 
napi földgáz- és 10 ezer m^ napi kőolaj-kapacitású 
g)áíjlőállomásra. 

Az NKFV igen számos kitüntetet között szerepelt 
ez alkalommal Oros Jánosné földtani elemző (Szol¬ 
nok), aki a Bányászati Szolgálati Érdemérem arany- 
fokozatát, továbbá Pintér László kútgeológiai osz¬ 
tályvezető (Szolnok), aki a bronzfokozatát kapta. 

1990. IX. 1-jén Jámbor Áron, Alföldi László és 
Somogyi Sándor címzetes egyetemi tanári, Császár 
Géza, Nagy Béla és Minszenty Andrea címzetes do¬ 
censi címet kaptak az Eötvös Loránd Tudományegye¬ 
temen. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fényárban 
úszó aulájában, 1990. szeptember 1-jén, a tanévnyitó 
ünnepségen a miniszterelnök, több miniszter, oktatók 
és hallgatók jelenlétében Fülöp József korábbi rektor 
átadta a rektori láncot VÉKÁS Lajos jogászprofesz- 
szomak, az Akadémia rendes tagjának. 

CsíKY Gábor, társulatunk tiszteleti tagja, 1990 
szeptemberében betöltötte 75. életévét. Ez alkalomból 
a társulat elnöke és a tudománytörténeti szakosztály 
ünnepélyesen köszöntötte. 

Boda Jenő tagtársunk 1991 januárjában töltötte be 
70. évét. 

1990. IX. 17-én a Népszabadság, IX. 25-én a Ma¬ 
gyar .Nemzet napilapokban - fizetett keretes hirdetés¬ 
ként - az alábbi pályázatott tették közzé: 

Az Ipán és Kereskedelmi Minisztérium 
A Központi Földtani Hivatal elnöki munkakörét 

pályázat útján kívánja betöltetni. 
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A munkakörbe felsőfokú végzettségű, megfele- A pályázatokat a megjelenést követő 3 héten belül, 
lő szakmai ismeretet és gyakorlatot szerzett, lég- az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium humánpob- 
alább egy világnyelven tárgyalóképes szinten beszél- tikai főosztályára lehet benyújtani. A pályázatokra 
ni tudó {^yázókat vár. Erkölcsi bizonyítvány szüksé- írják rá: Pályázat, Központi Földtani Hivatal, 
ges. A pályázatokat - teljes diszkréció mellett - füg- 

A Központi Földtani Hivatal szervezetéről, tévé- getlen szakmai bírálóbizottság értékeli, ennek alapján 
kenységéről, az intézmény jövőbeni feladatkörének, a kinevezésről az ipari és kereskedelmi miniszter 
működési módjának kialakításával kapcsolatos kon- dönt. A pályázatok véleményezésekor legnagyobb 
cepciót igénylő tennivalc^ról, valamint a pályázótól súllyal a Központi Földtani Hivatal (Magyar Geoló- 
elvárt szakmai, emberi feltételekről a részletes pá- giai Szolgálat) jövőbeni feladatait, szervezetét, mű- 
lyázati kiírás az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium ködését, jogosítványait magába foglaló koncepció - a 
humánpolitikai főosztályán ... vehető át. pályázat részét képező - benyújtása szerepel. 

Hírek - News 

A művelődési miniszter az oktatásról szóló 1985. 
évi I. tv. végrehajtására kiadott 41/1985. (X. 5.) MT 
rendelet 8. §. (1) bekezdés f) pontjában foglalt jog¬ 
körében, 1988. IX. 1-jei hatállyal geomatematikai 
szakgeológus szakot létesített az Eötvös Loránd Tudo¬ 
mányegyetemen, szakosító továbbképzés keretében. 
A képzési idő: 4 félév. 

A szakosító oklevélben geomatematikai szakgeo¬ 
lógus megjelölést keU alkalmazni. 

Érdeklődésre számottartó hír látott napvilágot a 
Frankfurter Allgemeine Zeitung tiszteletreméltó ha¬ 
sábjain. Ha szenzációhajhász korunk minden hasonló 
hírének nem is kell hitelt adnunk, az alábbit legalább 
elolvasnunk érdemes. Az idő majd cáfolni vagy iga¬ 
zolni fogja. 

Az eddigi legrégibb földtani térkép valószínűleg 
Egyiptomból származik. Egy Torinóban őrzött papi¬ 
rusztekercsen leltek rá, amely Kr. e. 1150 táján, IV. 
Ramszesz fáraó uralkodása idején készült. A térkép 
egy vádit ábrázol, amely a Nilustól keletre, hegyek 
között lévő sivatagban húzódik. 

Toledo és Ohio egyetemeinek két geológus kuta¬ 
tója a térképi ábrázolást összevetette a terület mai ál¬ 
lapotával s nagyfokú egyezést talált köztük. Az ókori 
egyiptomi térképen nem oktalanul használták a rózsa¬ 
színű, barna, fekej.e és fehér színeket. Ezek arra szol¬ 
gáltak, hogy megkülönböztessék egymástól - egyebek 
között - az üledékes kőzeteket a gránittól. A papirusz 
a bányákat, a kőfejtőket, továbbá az arany- és ezüst¬ 
lelőhelyeket is feltünteti. 

Jubileum. 1949. Vn. 1-jén kezdte meg működését 
a Szénbányászati Ipari Kutató Laboratórium és ez ala¬ 
kult át 1950 decemberében Bányászati Kutató Inté¬ 
zetté. 

1989. Vin. 14. és 20. között Budapesten volt a 
X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus, a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat szervezte. Az egy 
hétig tartó összejövetelen 38 országból mintegy ezren 
gyűltek össze, 70 százalékuk nyugati országból. A ha¬ 
gyományokhoz híven a Nemzetközi Barlangkutató 
Unió közgyűlésének két plenáris ülése között zajlottak 
a szakmai programok. Az eseménysorozaton 18 szek¬ 
cióban, munkacsoportban folyt a munka és 440 elő¬ 
adás hangzott el a helyszínen: a Közgazdaságtudomá¬ 
nyi Egyetemen. 

A beküldött kézi tatokból kétkötetes kiadvány jeleni 
meg a kongresszus idejére. A vendégek ellátogathattak 
azokra a helyekre, ahol Magyarországon karszl- 
barlangok találhatók. A kongress2ais keretében fotó-, 
film- és videópályázalol is meghirdettek, s a beküldött 

anyagokból a kongresszus helyszínén kiállítás nyűt és 
fimvelítéseket tartottak. A Kiscelli Múzeumban ,3ar- 
langok a képzőművészetben” címmel kiállítás volt, 
ahol barlangokat ábrázoló festményeket, metszeteket, 
érmeket, könyvritkaságokat mutattak be. Nemzetközi 
barlangos bélyeg- és képieslap-bemulató is volt. 

A Magyarok Világszövetsége, az MTESZ, a Ma¬ 
gyar Tudományos Akadémia és a Műszaki Egyetem 
szervezésében 1989. VHI. 21. és 25. között Budapes¬ 
ten, a műegyetemen tudományos konferencia volt 
„Magyarok szerepe a világ lermészelludományos és 
műszaki haladásában” címmel. 

253 előadás hangzott el, ebből 141-el itthoni szak¬ 
emberek tartottak. 

Az Afrikai Kutatási Program (AKP) 1989. VHI. 
27-IX. 4. között rendezte meg EH. nemzetközi kon¬ 
ferenciáját „Hagyomány és modernizáció a mai Afri¬ 
kában” címmel Gödöllőn, az Agrártudományi Egyete¬ 
men. Ez alkalommal először összevont természettudo¬ 
mányi szekció is alakult (földtudomány-biológia- 
földrajz). 

A konferencia szervezői voltak Ilkey.vé Perlaki 
Elvira a Magyar Állami Földtani Intézetben és Gábris 
Gyula a Tudományegyelem Földrajzi Tanszékén. 

1989. EX. 4. és 8. között Budapesten, a Közgazda¬ 
ságtudományi Egyetem épületében rendezte meg a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete a 34. Nemzetközi 
Geofizikai Szimpóziumot. Társrendezők voltak a bol¬ 
gár, csehszJovák, lengyel, keletnémet és szovjet geo¬ 
fizikai intézmények és egyesületek. A helyszínen geo¬ 
fizikai műszerbemulalói tartottak a felsorolt országok 
intézményeinek részvételével, valamint számos nem¬ 
zetközileg elismert cég meghívásával. 

A meghirdetett tárgykör az alkalmazott geofizika 
aktuális problémái címmel lett meghirdetve. Ez ma¬ 
gába foglalta a felszíni, bányabeli és mélyfúrási geo¬ 
fizikai kutatások technikai, módszertani, adatfeldol¬ 
gozási és értelmezési kérdéseit, valamint a módszerek 
alkalmazásának és integrálásának eredményeit, a to¬ 
vábbi fejlődés kilátásait. A tanácskozás hivatalos 
nyelve az angol és az orosz volt. 

Nemzetközi Perlitkonferenciát rendezett - immár 
negyedszer - az Építőipari és Szilikátipari Tudomá¬ 
nyos Egyesület, Balatonfüred, Budapest és Székes- 
fehérvár után, 1989. DC. 20-án ismét Budapesten. Ma¬ 
gyarországon komoly hagyományai vannak a perül 
kutatásának és feldolgozásának. Az Egyesült Államo¬ 
kat, a Szovjetuniót és Görögországot követve a világ 
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perlitttermelőinek sorában a negyedik helyet foglaljuk 
el. A három évtizedes múltra visszatekintő magyar 
perlitipar a legutóbbi - hat évvel korábbi - kwiferen- 
cia óta is jelentős változáson ment keresztül. Ma Ma¬ 
gyarországon mintegy 750 000 m^ perlitduzzasztó ka¬ 
pacitással rendelkezünk és a p^erlit, illetve a felhaszná¬ 
lásával készült termékek alkalmazása igen sokrétű. 

Ömlesztett fonnában a betonhoz keverve hőszige¬ 
telő anyagként, hőszigetelő vakolatok, habarcsok ada¬ 
lékaként, különféle kötőanyagokkal (mész, vízüveg, 
kerámia) magashőmérsékletű terek szigetelésére hasz¬ 
nálják. Elteijedt alkalmazása a sör- és gyógyszeripar¬ 
ban mint szűrőanyag, a festékiparban töltőanyag, a me¬ 
zőgazdaságban műtrágyával keverve palántanevelésre 
alkalmas táptalaj és talajlazítóként. A környezetvéde¬ 
lemből olaj és más szennyező anyagok összegyűjtésé¬ 
re használják fel. 

A konferencián a külföldiek előadásaiból a hazai 
szakemberek széles köre szerezhetett ismereteket ar¬ 
ról, hogy hol tart ma a világ, s viszont: a külföldi kol¬ 
légák megítélhették, hol tartunk mi. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen az építőanyagok 
tanszéke fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 
1989. IX. 15-16-án. Tudományos ülésszakot tartottak 
ebből az alkalomból. Az ország egyetlen ilyen tan¬ 
széke értelemszerűen meghatározó szerepet játszik a 
szakmai oktatásban, minthogy a főiskolák e fontos 
tananyaga is arra az ismeretanyagra épül, amelyet a 
jubiláló tanszéken dolgoztak ki. 

A zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeum 1989. 
IX. 29-én ürmepelte fennállásának 20 éves jubileumát. 
A városi szakszervezeti művelődési központban mint¬ 
egy 100 főnyi érdeklődő vett részt az 5 előadásból álló 
tudományos emlékülésen. Itt hangzott el Dank Viktor 
előadása is: „A Magyar Olajipari Múzeum, szerepe a 
földtudományi ismeretterjesztésben” címmel. Ezt kö¬ 
vetően a múzeum területén díszkutat avattak fel, majd 
ünnepélyesen megnyitották a „dr. Papp Károly geoló¬ 
gus élete” c. kiálUtást, mely a nevezett tudós munkás¬ 
ságát is a maga teljességében mutatta be. 

1989. VI. 22-én a MTESZ Fő utcai székházában a 
Magyar Hidrológiai Társaság két szakosztálya, társ¬ 
rendezővel, balneotechnikai előadóülést tartott. Ezen 
Korlm Kálmán: „Látogatás egy klasszikus primer 
geotermikus mezőben Larderellóban” címmel tartott 
informatív előadást, képek kíséretében. 

1989. Vin. 31-én a M. Hidrológiai Társaság sze¬ 
gedi területi szervezete tanulmányutat vezetett a Dél- 
Alföld szikes állóvizeihez és más szakmai látnivalói¬ 
hoz. A vezető Mol.váR Béla egyetemi tanár volt. 

A kecskeméti vasútállomáson találkozott a Budapest 
felől érkezőkkel a Szeged ről indult autóbusz. A szakszerű 
vezetés mellett rendkívül élvezetes és tanulságos út első 
állomása Fülöpházán a Szappanosszék volt, ahol a me¬ 
teorológiai állomás melletti vízmérce a csaknem szá¬ 
razon álló tómed rében körüljárható volt. A következő ál - 
lomás a fülöpházi hóm ok vidék egy vándorlóban lévő pa¬ 
rabolabuckája volt. Meglátogatta a kirándulás a Fülöp- 
szállásmelletti Kelemen-székkiépítettmegfigyelőhelyél 
a Borda-tanya mellett. Végül Császártöltésen a hátság 
löszperemét, a tőzegbányát és a tőzegben a vivianit elő¬ 
fordulását tanulmányozhatták a résztvevők. A Buda¬ 
pestre igyekvők Kiskuithalasról vonattal indullak haza. 

1989. DC. 20-án a M. Hidrológiai Társaság víz¬ 
gazdálkodási szakosztálya előadóülést tartott a Fő ut¬ 
cai székházban. Ezen LORBERER Árpád előadása 
hangzott el „A felszín alatti vízkészletek szerepe a 
Közép-Dunántúl regionális vízgazdálkodási rendsze¬ 
rében”. 

Az előadás tartalmi vázlata: a Dunántúli-közép- 
hegység főkarsztvíztároló rendszere és a terület egyéb 
felszín alatti vízbázisai. Természeti adottságaik, ösz- 
szefüggéseik és kapcsolataik a felszíni vízkészletek¬ 
kel. Mesterséges adottságok, bányászati, vízellátási és 
hévízhasznosítási célú vízelvonások, a vízforgalom és 
a vízmérleg-jellemzők alakulása. A 2010-ig várható 
állapotváltozások vizsgálata számítógépi szimulációs 
modellezéssel. Mennyiségi és minőségi vízkészlet¬ 
védelmi intézkedések és fejlesztési feladatok, különös 
tekintettel a lermálkarszt-rendszerekre (Hévíz és Bu¬ 
dapest környéke) és az ivóvíz-bázisokra. 

A M. Hidrológiai Társaság szolnoki területi szer¬ 
vezete 1989. IX. 20-án előadóülést tartott a szolnoki 
tudomány és technika házában, kútjavítások haté¬ 
konyságának fokozása. A VB. ötéves tervi környezet¬ 
védelmi és vízgazdálkodási minisztériumi kutatási- 
fejlesztési téma befejezése és ajánlásai” rímmel. Elő¬ 
adók voltak: Török Ferenc, a Szolnok megyei Víz- és 
Csatornamű Vállalat igazgatója és a Miskolci Nehéz¬ 
ipari Műszaki Egyetemről dr. Zerginé Savanyú Ka- 
tahn adjunktus és Juhász József egyetemi tanár. A 
nagy lálogatoltságú ülést a ház foyerjában a fejlesztés 
során előálUtoli műszaki berendezések kiállítása fo¬ 
kozta maradandó élménnyé. 

1989. XI. 14-16. között Budapesten, az MTA ku¬ 
tatólaboratóriumai épületében (XI., Budaörsi út 45.) 
tartották az 5. Magyar Kristálynövesztési Konferen¬ 
ciát (HCCG-5). Rendezői voltak az Eötvös L. Fizikai 
Társulat, az MTA intézetei, közte a Kristályfizikai 
Kutatólaboratórium és a Központi Fizikai Kutató In¬ 
tézel. 15 ország 70-nél több kutatója vett részt és 
számos intézmény is képviseltette magát. 

A konferenciával egyidejűleg rendezték meg az 
adott geomelnai alakzatra növesztett egykristály ókkal 
foglalkozó 2. Nemzetközi szimpóziumot (SSCG-2) is. 
Ez utóbbi, amerikai kezdeményezésre létrejött tudo¬ 
mányos tanácskozás első rendezvényét is Budapesten 
tartották 1986-ban. Az akkori siker alapján ismét a 
magyarokat keresték meg azzal, hogy rendezzék meg 
a tanácskozást. Ezen több mint 50 tudós vett részt. 

1990. XI. 15-én és 16-án, a MTESZ Fő utcai szék¬ 
házában tartotta éves országos ankéljál a Műszaki és 
Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudo¬ 
mány- és Technikatörténeti Bizottsága. Az ankétoi az 
Akadémia egy bizottsága és kél albizottsága, továbbá 
a .Műszaki Egyetem, kél múzeum és egy társulat köz¬ 
reműködésével rendezték meg. A kiemelkedő vállal¬ 
kozói személyiségek témakörében Csath Béla tartott 
előadási „A hódmezővásárhelyi kútfúró családok” 
címmel. Vállalkozások a dualizmus korától volt a má¬ 
sodik nap délelőtljének összefoglaló címe. Itt hangzott 
el Tóth János előadása „Az erdélyi földgáz haszno¬ 
sítása” címmel. A délutáni program kél témacsoportot 
fogott át. Vállalkozások a két háború között, ez volt az 
első. Az itt elhangzott öt előadás egyike volt Srágli 
Lajosé „Az amerikai tőke szerepe a magyarországi 
kőolajbányászatban az 1930-as években” címmel. 
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1989. Vm. 11-én munkásgyűlést tartónak az 
egercsehi bányaüzemben. Goda Miklós, a Mátraaljai 
Szénbányák vezérigazgatója bejelentette: 1990-ben 
megszüntetik az üzemien a termelést. A 70 évvel az¬ 
előtt megnyitott szénbánya ma már gazdaságtalan. A 
szakértők véleménye szerint kereken 1 milliárd forint 
beruházás kellene ahhoz, hogy ez a helyzet meg¬ 
szűnjék. 

Ezt követően 1989. XI. 17-én ki gurították az utol¬ 
só csille szenet Egercsehi bányájából s bezárták azt. 
Az 1901-ben kezdett termelés eredményként a bányá¬ 
ból 9,99 millió t szenet hoztak felszínre. 

1989. XI. 1-jén leállt a termelés a pécsi István- 
aknán. A 65 évi működés után bezárt akna megépü¬ 
lésekor Európa legkorszerűbb bányaüzemének számí¬ 
tott. A leépítés, fokozatosan, már korábban megkez¬ 
dődött. A bezárás pillanatában 80, két héttel később 
már Csak 60 visszamaradt dolgozó a berendezéseket 
szerelte és a bányatérségeket zárta le. Csak az aknákat 
összekötő fő gerincvágatokban folytatják a legszük¬ 
ségesebb fenntartást, hogy az egyelőre bizonytalan 
ideig szünetelő termelést szükség esetén üjra meg le¬ 
hessen indítani. 

1989. IX. 15-én az uránbányászok képviselői Pé¬ 
csett a kormánynak az ipari miniszter vezetésével ér¬ 
kezett küldötteivel tárgyaltak. A miniszter bejelen¬ 
tette, hogy javaslatát benyüjtotta a kormánynak. Ha az 
elfogadja, akkor leállítja a további feltárásokat s a 
már feltárt vagyon leművelése kb. egyévi munkát ad 
még. így a termelést 1990 végére számolnák föl, s 
megkezdik a bányák bezárását, ami legalább két évig 
tart. A miniszterhelyettes eddig titkosan kezelt adato¬ 
kat közölt: a hazai kitermelés tonnánként 90 dollár, 
miközben a világpiacon 25-30 S-t adnak érte s a szov¬ 
jet fél 60 rubelt fizet vevőként. A bánya 6500 alkal¬ 
mazottja közül 900 dolgozik a föld alatt, őket a Me¬ 
cseki Szénbányák Vállalat azonos jövedelem mellett 
átveszi. 

A kérdésekre válaszolva a miniszter elismerte, 
hogy 10-15 évvel azelőtt fölöslegesen nagy befekte¬ 
tést eszközöltek az uránbányászatba, bár merőben más 
körülmények között. 

1989. IX. 27-én sajtóértekezlet volt az ipari Mi¬ 
nisztériumban az uránbányászatról. A miniszter tájé¬ 
koztatójából kiderült, hogy az uránbánya már vagy 
kilenc éve veszteséges. Az utóbbi két évben 3 milliárd 
forint körül volt a támogatás, 1989-ben ez alá akartak 
kerülni a termelés visszafogásával. A helyzetet jel¬ 
lemzi, hogy amíg az uránércből származó évi bevétel 
1 GFt, addig csupán a bérköltség 1,2 GFt-ot tesz ki. A 
termelést le kell tehát állítani. Ám ezt csak fokoza¬ 
tosan, mindenekelőtt a környezet védelmét figyelem¬ 
be véve kell véghezvinni. Ezért először a kutatás és 
feltárás szűnik meg, majd egy részt leművelnek, s 
1990 vége után kezdődhet a tulajdonképpeni bánya- 
bezárás. 

A csökkentés érinti a Bányászati Aknamélyítő 
Vállalatnak az uránbányászatban foglalkoztatott szak¬ 
embereit is. 

A Mecseki Ércbányászati Vállalat 7100 dolgozót 
foglalkoztat. A felszabaduló munkaerő gondjainak 
megoldására átképzést, végkielégítést és áttelepülési 
támogatást szándékoznak adni. 

A tájékoztatón az újságírók meglepődve hallották. 

hogy a mindaddig titokzatossággal övezett magyar 
urán már majd’ tíz éve ráfizetéssel kerül ki a föld alól. 

1989. IX. 27-én Tapolcán sajtóértekezlet volt a 
Hévízi-tóva\ összefüggő kérdésekről. A vízügyi igaz¬ 
gató elmondotta, hogy átalakul a vidék felszíni víz¬ 
rendszere a nyirádi bauxitbánya bezárása után. Az ed¬ 
dig a bányából kiemelt óriási mennyiségű vízből táp¬ 
lálkozó patakok elapadnak, viszont öt-hat éven belül 
újjáélednek a régi, éppen a bányászkodás hatására el¬ 
tűnt vízfolyások. A bánya bezárása károsan érint né¬ 
hány olyan gazdaságot is, amely már berendezkedett a 
bányából érkező új vízfolyások hasznosítására - pl. 
azzal, hogy halastavakat létesített. E kár azonban ki¬ 
sebb a bánya bezárásával keletkező haszonnál, mert a 
bányászat olyan egyedülálló érték létét veszélyeztette 
volna, mint amilyen a Hévízi-tó. 

A kormány döntésének megfelelően 1990 közepén 
befejezik a termelést és a következő év végére a bá¬ 
nyászati vízkiemelést is Nyirádon. Ezt követően olyan 
gyors regenerálódás! folyamatra számítanak, amely¬ 
nek kedvező hatása már néhány éven belül érezhető 
lesz a Hévízi-tónál. Nemcsak vízhozamának növeke¬ 
dését várják ettől, hanem azt is biztosra veszik, hogy 
visszanyeri és megőrzi biológiai értékeit. 

Sajtóhír 1990. H. 10-én: Felszámolják a Nógrádi 
Szénbányákat. A vállalat hitelezői 30 napon belül jelent¬ 
hetik be a Fővárosi Bíróságnak követeléseiket. A mély- 
művelésű bányákkal ellentétben a vállalat együttesen 
600 0001 szén termelésére alkalmas, úgynevezett ,Jcé- 
regbányái” és külszíni fejtései szinte biztosan gazdára 
találnak s ezzel megoldódik 1700 bányász további fog¬ 
lalkoztatása. 1100 dolgozó sorsa azonban bizonytalan. 

1989 augusztusában a Szanáló Szervezet kezde¬ 
ményezte a pénzügyminiszternél a Nógrádi Szénbá¬ 
nyákra nézve a felszámolási eljárás megindítását, 
minthogy a vállalat hiteltartozása a szervezettel szem¬ 
ben 800 MFt-ra emelkedett. A bíróság öthavi mérle¬ 
gelés után, 1990. in. elején döntött a felszámolás 
megindításáról. 

A hatvanas évek végén, amikor a szénhidrogének 
felhaszjnálása lett az előnyös, a vállalat 34 bányájából 
29-et bezárlak, sok bányász maradt munka nélkül. A 
szénhidrogének árának emelkedése a hetvenes évek 
elején újra előtérbe tolta a szénbányászatot. A meg¬ 
maradt öt nógrádi bánya nem keUően előkészített te¬ 
rületen termelt szorosan megszabott mennyiséget. A 
nyolcvanas évek közepén újabb 3 bányát zártak be, 
mert a készletük elfogyott. Á megmaradt kellőből az 
egyik rekonstrukcióra szorult. 1981-ben döntöttek er¬ 
ről a beruházásról, amely végül 1,5 milliárd forintba 
került. Az átadás két évet késett, így 1988-ban kez¬ 
dődhetett volna a termelés, de ekkorra kiderült, hogy 
nem bányászható a terület. A vállalat 450 MFt-ot hal¬ 
mozott fel adósságként, elrendelték a szanálást s vizs¬ 
gáló bizottság látott munkához, hogy a másfél milliárd 
forint kiadásnak nézzen utána. Ez a bizottság opti¬ 
mista jelentest adott, egy párhuzamos másik bizott¬ 
sággal egybecsengően; folytatódhat a termelés. A sza¬ 
nálási program megvalósítása kezdetén azcMiban még¬ 
iscsak az derüli ki, hogy nem lehet termelni, az adós¬ 
ság pedig közben elérte a fenti 800 milliót. 

1990. február első napjaiban a szociális és egész- 
ségüg>n miniszter fellebbezésként elutasította az ófa- 
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lu (Baranya megye) tervezett nukleárishulladék-lera- 
kó létesítésére vonatkozó kérelmet. A szívós küzde¬ 
lem részleteiről e rovatban korábban hírt adtunk. 

A paksi atomerőmű ezt követően Boda környékén 
kísérb meg a telep kialakítását. 

Hirdetés az újságban, 1990. ü. 12-én: MÁRVÁNY 
szaküzlet, Metric l&t. Budapest XVin., 513. utca 3. 

Helikopterroncsok a háromméteres fűben. 1989. 
június elején újsághír adta tudtul egy nyolc évvel ko¬ 
rábban történt targédia lezárását. 

1981. június 9-én a kék-fehér szovjet helikopter 
rádiósa jelentette, hogy normális magasságon el¬ 
hagyják Luandát. Az MI-8 típusú gép tett még egy 
tiszteletkört, aztán eltűnt a távolban - őriére. Nyolc 
geológussal és egy 13 éves fiúval a fedélzetén nyoma 
veszett Angolában eimek a szovjet helikopternek. 
Nyolc év múlt el azóta, s most találtak rá a roncsokra 
és az utasok maradványaira, 140 km-re ÉK-re az an¬ 
golai fővárostól. A baleset (^ait még nem tisztázták. 

Azon a végzetes napon szokásos feladatával szállt 
fel a helikopter, hogy a hegyvidék térképezéséhez 
szállítsa a szakértőket. A luandai központ 25 perccel a 
felszállás után elvesztette a rádiókapcsolatot, majd a 
visszatérés elmaradása után rögtön megkezdték a nyo¬ 
mozást. A kutatás több mint egy hónapig folytatták 
szovjet katonai szakértő, angolai katonák és a helyi 
lakosság bevonásával. Ez utóbbiak elmondották, hogy 
ködben, alacsonyan szállva tűnt el a szemük elől a 
kék-fehér gépmadár. A nyomozás nem vezetett sem¬ 
milyen eredrnényre, s a térségben aktívnak mutatko¬ 
zott a kormány ellen harcoló UNITA szervezet több 
csoportja. 

1989 májusában jelentette végül egy angolai tiszt a 
szovjet nagykövetségen, hogy rábukkantak a roncsok¬ 
ra. 20 angolai katona biztosításával csakhamar szovjet 
expedíció szállt ki a helyszínre, amelynek megköze- 
b'tése természeti akadályok és a lerakott aknák miatt 
egyaránt nehéz volt. A rocsok több száz méteres kör¬ 
zetben, teljesen kiégve voltak szétszórva. Megtalálták 
a legénység és az utasok mindeg)nkének maradvá¬ 
nyait s ezeket nagy nehézségek árán Luandába szál¬ 
lították. 

Az angolai fővárosból mindent Moszkvába továb¬ 
bítottak, ahol részletes vizsgálatokba fogtak, hogy 
megállapíthassák: a helikoptert lelőtték, vagy a köd 
miatt a gép a hegynek ütközött? 

Gánti bauxitbányászati múzeum. Gánt-Bányatelep 
É-i végén, az út mentén, szép természeti környezetben 
található. A múzeumot a Magyar Alumíniumipari 
Tröszt finanszírozza és a Fejér megyei Bauxitbányák 
üzemelteti, s azzal a céllal hozták létre, hogy az ide lá¬ 
togatóknak bemutassák az itterú bauxitbányászat tör¬ 
ténetét 1926-tól napjainkig. 

A múzeumot a megye bauxitbányászatának kez¬ 
dete 50. évfordulója alkalmából létesítette 1976-ban a 
vállalat, s két évre rá lett elismert múzeummá. 

A Gánti bauxitbányászati múzeum három fő rész¬ 
ből áll. Az elsőben található a Bagolyhegyi Bánya¬ 
üzem, amely időszakosan még ma is termel. A bau- 
xit eocén fedőrétegei itt láthatók a legteljesebben. A 
rétegben sok az ősmaradvány és a szép, nagy gipsz¬ 
kristály. Ugyanebben a részegységben van a Mele- 
ges n. Bányaüzem kimerült bányagödre. A látogatót 
itt a dolomit töbrökben visszamaradt bauxittípusok 
élénk színe, sokszínűsége ragadja meg. Az egész te¬ 
rület holdbéli táj benyomását kelti. Látható itt hatal¬ 
mas vetősík és nagy bőségben színes ásványbevo¬ 
natok. 

A múzeum-táró zárt udvarán a bányászat múltját 
bemutató különféle gépek láthatók. A táró első részé¬ 
ben mutatják be az egyetemes bányászat fejlődését az 
őskortól napjainkig. 

A kiállítás második részében a gánti bauxitbá¬ 
nya 1920 és 1962 közötti fejlődésének története lát¬ 
ható. 

A kiállítás harmadik részében mutatják be a kin¬ 
csesbányai föld alatti bauxitbányászat kialakulását, 
fejlődését, az alkalmazott gépeket, eszközöket, bánya- 
vágattípusokat, fejtési és vágatbiztosítási eljárásokat, 
a szálL'tás, a vízmentesítés eszközeit, a termelő mun¬ 
kahelyeket. 

Idegen nyelvű látogatók számára mágnesszalagról 
adnak vezetést német, angol és orosz nyelven. 

Gánt-Bányatelep északi szélén a múzeum közvet¬ 
lenül az országút mellett van, így könnyen megköze- 
Uthető Bicske, Székesfehérvár, Csákberény, Orosz¬ 
lány felől, s az utak mellett táblák hívják fel a figyel¬ 
met a múzeumra. Március 15-től május 15-ig szom¬ 
baton, vasárnap és ünnepnapokon 8-17 óra között; 
május 16. és szeptember 15. között hétfő kivételével 
minden nap 10-18 óra között, szeptember 16-novem- 
ber 7. között szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 
9-17 óra között látogatható. Informátor: Tóth István 
múzeumvezető. Telefon; (06)-22-12-671. 

A sághegyi tanösvény 

Celldömölkön, a sághegyi tanösvény 1989. májusi 
felavatásán és bemutatásán a mellékelt (sajnos lépték 
nélküli) ábrát osztották ki a résztvevők között. Az ábra 
hátoldalára nyomott magyarázó szöveg - csekély vál¬ 
toztatással - azért áll itt, hogy olvasóinknak a hely föl- 
keresésekor rendelkezésre áÚjon. 

A hegy fejlődéstörténete 

A Marcal kavicsos síkságából 150 m-re kiemel¬ 
kedő Sághegy kettős csonkakúpja egy 5 millió éves, 
néhány százezer évig működött tűzhányó alig harmad¬ 
nyi maradványa. 

A tanúhegy lankája homokos pannóniai képződ¬ 
ményekből, a meredekebb kúp a kráterekből kiszórt 
vulkáni tufából és a ráömlött bazaltlávából áll, ami 

évmilliókon át védte az alsó, laza képződményeket a 
lepusztulástól. 

A Sághegy térségét a vulkáni működés megindulá¬ 
sa előtt a pannóniai beltó sekély vize borította. A ba- 
zaltos kőzetolvadék a földkéreg több kilométeres mé¬ 
lyéből, tektonikus törések kereszteződésében kialakult 
magmacsatomákon jutott a felszínre. Az első heves 
kitöréssel kiszórt törmelék, a tufa itt a már 2 km-es 
vastagságban lerakodott finom homokos rétegekre 
hullott. Á sághegyi tűzhányó működése a törmelék- 
szórást felváltó, s újabb kürtőkön át felszínre jutó láva¬ 
folyammal fejeződött be, ez kitöltötte a tufadombok 
egyenetlenségeit, majd ötven méter vastagságú bazalt- 
takaróvá dermedt. 

A máig tarló lepusztulás 4 millió éve során először 
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a lávapajzs pereme töredezett le, alóla a védelem nél¬ 
kül maradt laza pannóniai képződményekből 70 m-t 
hordtak el a folyóvizek. 

A jégkorszak periódusaiban felaprózódott kőzet¬ 
anyag iszapfolyása alakította tovább a hegy lejtőit. A 
Sághegy mai fonnakincséhez tartoznak a süvadások, a 
kijárt mélyutak és a szőlőművelés lépcsői. 

A kőfejtőben a bányaművelés során kialakított 
terek teszik lehetővé, hogy a falaik mentén kanyargó 
ösvényről bepillanthassunk hazánk egyik legfiatalabb 
tűzhányójának belsejébe, megismerhessük sajátos for¬ 
mavilágát, változatos kőzetfajtáit. 

A Sághegy kialakulását a vulkáni tevékenység 
egy-egy jellemző részletét szemléltető képződmény¬ 
nél elhelyezett magyarázó tábla mutatja be. A táblák 
egy sétaút (tanösvény) vonalán találhatók, melyet a 
helyszínrajz és az útbaigazító táblák segítségéval jár¬ 
hatunk végig. Az útvonal mentén 16 megállóhely van. 

A tanösvényt Oravecz János és Tardy János 
szakmai irányításával - a Környezetvédelmi és Víz¬ 
gazdálkodási Minisztérium támogatásával - Celldö- 
mölk Város Tanácsa és Ny^ugat-dunántúh Környezet¬ 
védelmi és Vízügyi Igazgatóság létesítette. 

Néhány új szabály az agyagásványok nevezéktanában 

Az AIPEA Nevezéktan! Bizottsága 1989. október 
30-án Strasbourgban ülésezett, és néhány üj határoza¬ 
tot hozott: 

L A tiioktaéderes kloritok nevezéktanában az ural¬ 
kodó kétértékű oktaéderes kation a döntő szempont. 
Eszerint 5 ásványnév elfogadott: klinoklor (Mg), cha- 
mosit (Fe^*), pennantit (Mn^~), baileyklor (Zn) és ni- 
mit (Ni). A többi név nem használandó, és esetleges 
egyéb elemekre jelzős szerkezettel lehet utalni. 

2. A dioktaéderes szmektiteket uralkodó háromér¬ 
tékű oktaéderes kationjuk alapján keU elnevezni. 

3. A Hidrofenipirofillit nevet elvetették, és meg¬ 
erősítették a nontronit név használatát. 

4. Ismét felhívták a figyelmet a szerkezeti fogal¬ 
mak helyes használatára. Ezek a fogalmak angolul a 
következők: pláne, sheet, layer, interlayer, unit struc- 
ture, lattice, structure (lásd még: Földtani Közl«iy 
777. 2. pp. 374-376. 1981.). 

A határozatok pontos szövege a következő ki¬ 
adványban olvasható: AIPEA Newsletter 26, pp. 
17-18. 

VicziÁN István 

A bukaresti Földtani Múzeum (Muzeul na jónál de geologie) 

1990 májusában Bukarestben jártam tanulmány¬ 
úton, a Magyar Tudományos Akadémia és a romániai 
testvérintézmény kulturáhs csereegyezményének ke¬ 
retében. Nem személyes érdem, inkább a véletlen mű¬ 
ve, hogy hét év után mint „első fecske”, alkalmam volt 
a román kollégák anyagát, eredményeit legalább egy 
rövid betekintés erejéig megismerni. Fogadó intézmé¬ 
nyem a Román Tudományos Akadémia Régészeti In¬ 
tézete volt, ahol I érveimnek megfelelően neolit kő¬ 
eszközöket tanulmányoztam. 

Az a negyven év, amely nekünk sem tett jót, Bu¬ 
karestnek katasztrofális volt. A „szisztematizálás” jó¬ 
val előbb elérte a román fővárost, mint az erdélvi 
falvakat. Elfogult szemmel is csak kevés olyan dolgot 
láttam, amire azt mondanám: Ez hiányzik nekünki Az 
irigyelt javak között első helyen áll a Bukaresti Geo¬ 
lógiai Múzeum. 

Első látogatásom a múzeumban a lehető legegy¬ 
szerűbb privát vizit volt: vettem egy jegyet és bemen¬ 
tem. Körülbelül négy óra múlva velem zárták a gyűj¬ 
teményt. Később módom volt a múzeum igazgatójá¬ 
val, dr. Marcián BtEAHU-val személyesen beszélgetni. 
Ez az ismertetés, személyes élményeimen kívül, a tőle 
kapott információkon alapul. 

A Geológiai Múzeum ez évben nyűt meg a nagy- 
közönség előtt. A Kiseleff üt 21. számú, Bukarestben 
patinásnak számítt) század eleji épület a hatalom egyik 
központja, a Victoria tér közvetlen közelében találha¬ 
tó, a G. A.vriPÁiól elnevezett természettudományi 
múzeum szomszédságában. Anyaga elsősorban a Bu¬ 
karesti Földtani Intézet gyűjtőievékenységéből szár¬ 
mazik. Az 1906-ban alapított intézmény mindeddig 
nem rendelkezett kifejezetten kiálh'tási célokra 

szolgáló lehetőségekkel. A földtani gyűjteményeknek 
önálló, átfogó bemutatása sajnos egyáltalán nem te¬ 
kinthető általánosnak: legtöbbször általános termé¬ 
szettudományi múzeumok keretein belül találkozunk 
ilyen jellegű anyaggal. Mint az a szakma előtt köz¬ 
tudott, a Magyar Állami Földtani Intézetben a század 
elején működött ^álló földtani kiállítás, ami nap¬ 
jainkban mindössze néhány tárlóra zsugorodott az in¬ 
tézet folyosóin. Rendszerező, áttekintő, földtani tár¬ 
gyú kiállítás pedig az egész országban sincsen. Abban 
a szerencsés helyzetben vagypk, hogy muzeológus¬ 
ként dolgozhattam a Magyar Állami Földtani Intézet 
gx^jtemén)! osztályán, és ugyancsak mint végzett 
muzeológus, alkalmam volt a Föltudcmányi Szakcso¬ 
port számos előadását és kollokviumát hallgatóként is 
megismerni. így pontosan ismerem azt az égető hi¬ 
ányt, aminek betöltésére a bukaresti Földtani Múzeum 
vállalkozott, megítélésem szerint teljes sikerrel. 

Miről van szó? Mindennapi műveltségünknek a 
födtudományok sajnos csak marginális részét jelentik. 
Ahhoz képest, hogy a földtan az emberi lét színteré¬ 
nek kialaloilását, mindennapi szükségleteink forrásai¬ 
nak feltárását, jövőnk alakulásának globális törvény- 
szerűségeit vizsgálja, tudatlanságunk egyszerűen 
menthetetlen. Itt kell megjegyeznem, hogy ezen tudat¬ 
lanság ellen, úgy tűnik, eddig legeredményesebben a 
televízió vette fel a harcol, számos kitűnő és látványos 
ismeretterjesztő műsor, sorozat segítségével. Ez azon¬ 
ban nem pótolja a gyűjteményi anyag bemutatásában, 
állandó hozzáférhetőségében rejtező didaktikus érté¬ 
keket. 

Dr. Ble.ahl elképzelése szerint a Földtani Mú¬ 
zeum kiálhtásának „egyetemi szinten” kell támogat- 
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nia a földtudományok megismertetését. Ezért a kiállí¬ 
tás felöleb a földtan szinte teljes sokszínűségét, kel¬ 
lően didaktikus, a laikusok számára is élvezetes, de a 
szakembereknek is. sokat mondó módon. 

A kiállítás felépítése a következő: 

A belépőt a Világegyetem és a Föld keletkezésére, 
szerkezetére vonatkozó információk fogadják, megis¬ 
mertetve ezek vizsgálatának alapvető módszereit (táv- 
érzékelés, geofizika). Ezután részletes és rendszeres 
ásványtani és kőzettani bemutatók következnek, meg¬ 
ismertetve a rendszertan és a vizsgálatok elvi alapjait, 
iTiódszereit, bőséges konkrét példákkal illusztrálva. 
Számunkra különösen érdekes az a 37 ásvány, ame¬ 
lyeket Románia területéről írtak le először. Legtöbb¬ 
jük az Erdélyi Érchegységből ismert (nagyágit, sem- 
seyit stb.) és természetesen az egyetlen innét leírt 
elem, a tellúr ásványai. Az ásványtani és kőzettani 
alapokon továbblépve, a látogató megismerkedhet a 
földkéreg formáját, összetételét meghatározó nagy 
folyamatokkal, regionális és globális szinten. A föld¬ 
szinti jobb szárnynak mintegy lezárásaként szolgál a 
gyiijtemény legszebb ásványait bemutató nagy csar¬ 
nok, ahol kiemelkedő szépségű ásványegyüttesek 
gyönyörködtetik a látogatót. Ebből a teremből a di¬ 
daktika teljes mértékben száműzve van: a tükrös fali 
tárlók és a forgó tartókkal rendelkező centrális tárlók 
egyetlen célja az ásványvilág csodáinak feltárása. 

Az ásványok világán túl következő rész a szisztema¬ 
tikus paleontológia. Mivel ilyen kiállítás - ha nem is a 
fenti összefüggésben - nálunk is van, ezért csak a Hát¬ 
szeg-vidék mezozoós őshüllőit emelném ki, amelyek 
bármilyen paleontológiái kiálh'tás díszei lehetnének. 

Megismerve a földtörténet legfontosabb alapada¬ 
tait, a kiálh'tás következő termei végigvezetnek az 
egyes földtörténeti periódusokon, az archaeozoikum- 
tól a holocénig. Általános paleogeográfiai rekonstruk¬ 
ciókon kívül az adott periódus képződményeinek 
elterjedési térképe, jellemző kövületei, és az egy es 
földrajzi-tektonikai egységek jellemző rétegoszlopai 
láthatók, valódi kőzetekkel illusztrálva. Különleges 

öröm volt számomra a kiálh'tás holocén terme, ahol a 
földtörténet jelen szakasza egyik legfontosabb for¬ 
máló tényezőjének, az emberiség létének geológiai 
bizony ítékait is kiálh'tották, barlangi rétegsorok, paU- 
nológiai adatok formájában. Szintén a holocén terem¬ 
hez kapcsolódik a látványos aktuálgeológiai rész, ahol 
a Fekete-tenger medencéjének modelljét, a Duna- 
delta alakulását ismerheti meg a látogató. 

A további termekben a nagy földtörténeti össz¬ 
képen túli érdekességeket (pl. barlangkutatás), majd a 
földszintre visszatérve, a bal szárnyon rendszeres gaz- 
daságföldtani-bányászattörténeti kiálh'tásokat talá¬ 
lunk, a legfontosabb nyersanyagok és energiahordo¬ 
zók tekintetében. 

A kiálh'tás a földtudományok alapjainak, módsze¬ 
reinek, eredményeinek és ezek hasznosításának teljes 
spektrumát adja, szakmailag egységesen igényes szín¬ 
vonalon. 

A sok-sok pozitívumon tül nem mehetünk el szót¬ 
lanul néhány olyan apróság mellett, amelyek lényeges 
szemléleti különbségeket fednek. Egyik-másikon akár 
érdemes is elgondolkodni. 

Az első ilyen szokatlan vonás a szinte „kötelező” 
körüljárás. Éppen a rendkívül gazdag kiálh'tott anyag 
indokolná, hogy a látogató - amennyiben teheti - ne 
csak egyszer tegye be a lábát a múzeumba, és aprán¬ 
ként ismerhesse meg a több egyetemi szemeszter 
anyagát felölelő kiáUítást. A másik, ezzel némileg 
rokon élmény, a rendkívül intenzív teremőri szolgálat. 
Bizonyára takarékossági - esetleg állagvédelmi? - 
okokból a látogatót terembe lépéstől távozásig a te¬ 
remőr tapintatos figyelme kíséri, beérkezéskor fel- 
gyiíjtva, majd távozáskor gondosan leoltva a lámpá¬ 
kat, fővilágítást és tárolókat egyaránt. Ettől az átlagnál 
figyelmesebb látogatót állandó bűntudat gyötri. 
Ugyancsak hiányzik a kellő mennyiségű és minőségű 
(esetleg több nyelvű) katalógus, ismertető, szakciŰc. 
Ézzel azonban be is fejeztem összes rosszmájú meg¬ 
jegyzésemet, és marad az őszinte tisztelet - és némi 
irigység. 

T. bíró Katalin 

Könyvismertetés 

Bányavirágok. Ásványok Magyarországról. Szö¬ 
veg: Baksa Csaba és Lázár István. Fényképek: 
SzABÓKY Zsolt. Corvina, Budapest, 1989. 

130 egész oldalas, színes fénykép - a borítón még 
egy - ugyanennyi példányi ábrázol. Három fejezetre 
bontja a képeket egy-egy rövid ismertető: Dunántúl, 
Északkelet-Magyarország és Észak-Magyarország. A 
könyv első lapján ott áll a közlés, hogy az Országos 
Érc- és Ásványbányák Vállalat fennállásának 25. év¬ 
fordulójára készült, emléket állítva a jogelődöknek és 
az ezeréves magyar ércbányászat hagyományainak. 
58 ásván)! ábrázolnak a képek. 

Nagyon szép képek! Az A/5-ös nagyságú lapokon 
margó nélkül foglalnak helyet és egy-egy példán)! 
ábrázolnak. A kötet hátulján, a háromnyelvű adatköz¬ 
lésben feltüntették a példányok méreteit is. A dolog 
természeténél fogva legtöbb a kalcit, magában vagy 
másik ásvánnyal-ásványokkal. Láthatóan elgyönyör¬ 
ködtek a képszerkesztők a termés rezekben. Rendre 

gyönyörködtetők a képek, ezért a könyv szakember¬ 
nek és laikusnak lapozgatni való. Sokszor végig lehet 
lapozni anélkül, hogy az ember unni kezdené a képek 
sorát. Dicséret illeti a fényképek készítőjét és a nyom¬ 
dát, mert a könyv ásványai hűen vannak ábrázolva. 
Egészen tökéletes azonban ritkán lehel egy mű: a pi¬ 
ros színben pompázó citrin fölkelti a gyanút, hogy a 
képek színpompája azért némelykor nem az ásvá¬ 
nyoké. 

A három rövid szövegből keltő érezhetően az ás- 
ványgyűjlőknek szól. Egyre jobban divatba jön ez a 
passzió és üzletág, az ásványg)'űjtés, helyes gondos¬ 
kodni művelőinek igényeiről. Áz ásványgyűjlő köny¬ 
vei között ez bizonyára fő helyre kerül! De a szakem¬ 
berek mutaiaják be az ásványvilágot, megütközve ve¬ 
szi hát tudomásul a recenzens, hogy az olvasmányosra 
szándékolt szövegben a mongóhai Herlen folyó a 
Góbi-sivatag közepén folyik és a Pilis hegység sajáto¬ 
san máshol van, mint ahol van. Az ismeretterjesztés 
nagy felelősségére nem lehet elégszer figyelmeztetni! 
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A kön>^ 650 forintos ára megjelenésekor igen ma¬ 
gas volt. Ügy tűnik, néhány hónap alatt szinte eltűnt 
mégis a boltokból. Bizonyítva azt, hogy az utóbbi év¬ 
tizedek - enyhe kifejezéssel - primitív ásványábrá¬ 
zolásai után jól megmutatkozó igény van végre egy 
ilyen köiyvre. Végül is tényleg nem természetes, 
hogy a kön>'v utolsó képein ábrázolt gyönyörködtető 
achátok talán az első hű képei ennek az ásván>mak 
magyar nyelvű kön>'vben, miközben napjainkban, szó 
szerint, üton-ütfélen árulják a szebbnél szebb csiszolt 
achátokat, a világ minden tájáról. 

Újra meg újra végiglapozva a könyvet, az a gon¬ 
dolat ébred a gyönyörködőkben: nem közelit-e az az 
idő, amikor meg lehet - mit lehet, meg kell! - próbál¬ 
kozni Koch Sándor kön>'vének egy olyan kiadásával, 
amely méltó tárgyához és ahhoz a szeretethez, amivel 
mi, szakemberek, e föld (többnyire) szervetlen virágai 
iránt viseltetünk. 

K,^szap a. 

Kraus, I.: Kaolíny a kaolinitové üy Západnych 
Kárpát (Kaolin és kaolinos agyag a Nyugati-Kárpá¬ 
tokban) - Západné Karpaty, Séria mineralógia, petro- 
grafia, geochémia, metalogenéza 13. Geol. Üstav 
Dionyza §türa, Bratislava, 1989. pp. 1-287. 

A szerző Iván Kr.aus, a pozsonyi Comenius Egye¬ 
tem professzora, az egyik legkiválóbb szlovák agyag¬ 
kutató. Könyvében áttekintést ad Szlovákia kaohnit- 
tartalmú kőzeteiről, nyersanyagtelepeiről és azok ke- 
lelkezéséről. Megkülönbözteti I. a trolin ü. és a kao- 
linites agyag fogalmát. A kaolin helyben maradt, vagy 
csak kis távolságra áthalmozott kőzet, míg a kaolinites 
agyag olyan kőzet, amely nagyobb távolságra szállí¬ 
tott kaolinites üledékanyagot tartalmaz. 

I. 1. A kaolinok első nagy csoportját a kaolinos 
mállási kérgek alkotják. Ezek elsősorban a grániioid 
és metamorf kőzeteken, valamint a neovulkanitok 
felszínén alakultak ki. A Tatricum gránitoidjain alig 
találunk kaolinos mállási kérgeket, aminek elsősorban 
a kedvezőtlen tektonikai helyzet az oka (gyökeres le¬ 
pusztulás a kiemelkedés hatására stb.). A kaolinos 
mállási kérgek kialakulásának és fennmaradásának 
legjobban a Gömöricum és a Veporicum kristályos tö¬ 
megeinek tektonikai viszonyai kedveztek, a legjelen¬ 
tősebb kaoUntelepek ezek határán, a Losonci-meden¬ 
ce északi szegélyén fejlődtek ki. 

Csehszlovákián belül önként adódik a kérdés, mi 
az oka, hogy a Cseh-masszívum sokkal gazdagabb 
kaobntelepekben, mint a .Nyugati-Kárpátok. A fő ok a 
tektonikai különbségek mellett a kaohnosodás külön¬ 
böző földtani kora és az ezzel összefüggő őséghajlati 
különbség. A kaolinosodás a Cseh-masszívum terüle¬ 
tén a felsőkréta és az alsóniocén között ment végbe, 
míg a Nyugati-Kárpátokban a stájer fázis után, tehát a 
bádeni és pontusi (= kb. felső-pannóniai) emeletek 
közötti időben. Ez utóbbi időszakban a klíma már ke¬ 
vésbé volt alkalmas a kaolinos mállásra, mint a felső¬ 
kréta és az alsómiocén között. 

I. 2. A kaolinok másik nagy csoportját a neovul- 
káni területen kialakult hidrotermális kaolin-telepek 
alkotják. A legjelentősebb ilyen telepek Közép-Szlo- 
vákiában, a Körmöci-hegységben vannak. 

I. 3. A kaolinok harmadik nagy csoportját az üle¬ 
dékes kaolindc (kaolinos homok és kavics) alkotják. 
Mivel közvetlenül megállapítható még a kapcsolat az 

eredeti mállási kéreggel, ezek előfordulásai is az első 
típushoz hasorílóak, főleg a Losonci- és a Kassai-me¬ 
dencében fordulnak elő, valamint a Felső-Nyitra- és 
Türóci-medencében, ahol viszont az eredeti mállási 
kéreg már nagyrészt lepusztult. 

n. A kaolinos agyagok olyan üledékes kőzetek, 
amelyek kaolinites üledékanyaga nagyobb távolságról 
került a medencébe. Az eredeti mállási kéreg helyzete 
és az azzal való kapcsolat már biztosan nem állapít¬ 
ható meg. A .Nyugati-Kárpátokban ilyenek is csak a 
harmadidőszakban vannak, idősebb, pl. felsőkréta 
kaolinos agyagot nem ismernek. Kaolinos agyag a 
harmadidőszakban három területen fordul elő: 

a) zz Ipoly-völgy és a Losonci-medence száraz¬ 
földi kifejlődésű aljzatában (kiscelli-eggenburgi). 

b) X folyóvízi fáciesű Poltári-formáció a Losonci¬ 
medencében (pontusi = kb. felsőpannóniai). 

c) Kelet-Szlovákiában a Vihorlát-hegység déli elő¬ 
terében lévő pontusi-romániai korú (= kb. felsőpan¬ 
nóniai) lignites-tufás édesvízi agyag. 

Érdekes vázlatosan párhuzamosítani ezzel a rend¬ 
szerrel a hazai kaobnelőfordulásokat. 

I. 1. In situ mállási kéreg nálunk is a Sajó-völgy 
aljzatát alkotó kristályos palán, valamint az Ipoly völ¬ 
gyében a Balassagyarmat-5. sz. fúrásban, szintén 
kristályos aljzaton ismert. 

I. 2. Hidrotermális kaolintelepek a Tokaji-hegy¬ 
ségben vannak, pl. Mád-Királyhegy. 

l. 3. Üledékes kaolin olyan értelemben, ahogy 
Kraus használja, nincs, talán a szegi kaohntelep köz¬ 
vetlenül áthalmozott részei ilyenek. A nálunk ismert 
kaolinos homokok, pl. Sárisáp vagy a Hárshegyi Ho¬ 
mokkő Formáció telepeinek közvetlen kapcsolata a 
helyben maradt mállási kéreggel nem ismert, ezért 
ezek inkább kaolinites üledékes kőzeteknek (ü.) te¬ 
kinthetők. 

n. Kaolinites agyag nálunk a felsőkrétában is sok 
van, valamint ilyen az oligocén korú felsőpetényi te¬ 
lep. Fiatalabb korú áthalmozott kaolinos homoídcő a 
Kisalföldön ismert az alsó- és felsőpannóniai határá¬ 
ról. A harmadidőszaknál idősebb üledékes kőzetek 
kaolinitta Halmáról általában több adat van Magyaror¬ 
szágról, mint ami Kraus dolgozatában szerepel Szlo¬ 
vákiáról. 

A tanulmány módszertani tekintetben is tanulsá¬ 
gos. A nálunk is alkalmazott röntgendiffrakciós és 
elektronmikroszkópos ásványtani határozás mellett 
részletesen foglalkozik a mállási folyamatok geoké¬ 
miai mérlegének felállításával, valamint a kaolinos 
agyagok nyomelemeinek genetikai értékelésével. 

A könyv szlovák nyelvű, de a részletes angol ösz- 
szefoglalás, táblázatok, térképvázlatok és ábrák révén 
a magyar olvasó is hasznos ismereteket szerezhet be¬ 
lőle. 

VicziÁ.\ István 

Taktakisvli, Irakli Georgievics: A Paratethys 
pliocén Cardium-féléinek rendszertana és törzsfej¬ 
lődési kapcsolatai (Sistematika i filogeniya pboce- 
novykh Kardiid Paratetisa). „Mecniereba”, Tbibszi 
1987. 247 oldal, 4 táblázat. 

A Grúz Tudományos Akadémia Paleobiológiai In¬ 
tézetének neves paleontológusa - több, pbocén mol- 
luszkákkal foglalkozó monográfia szerzője - hiány- 
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pótló könyvet írt az e témával foglalkozó specialisták 
számára. Ez a munka igen komoly vállalkozás. A Pa- 
ratethys neogén végi, csökkentsósvízi, nagyon válto¬ 
zatos Cardium-féléi rendszertanának és törzsfejlődési 
kapcsolatainak felvázolása hatalmas nemzetközi ösz- 
szehasonlító anyag- és irodalmi ismeretet igényel. 

Taktakisvbli, I. G. mindkettővel rendelkezett és 
sikeresen oldotta meg az eddig rendelkezésére álló 
adatok összefoglalását. Könyve 450 tételből álló iro¬ 
dalomjegyzéket tartalmaz, ahol mindössze 6 magyar 
munka szerepel; Bartha F., Széles M., Strausz L., 
Sü.MEGHY J. cikkei és a Parmonien (M^) kötete. 

Munkájában sok nyitott kérdés f^elvetését is vállal¬ 
ta, igykezve ezek megoldását is megtalálni. 

A könyv négy fejezetre tagolódik. Az első rész a 
ma is használatos rendszertan történeti áttekintését ad¬ 
ja. Jellemző, hogy a Lymnocardiinae Stoliczka 1871 
alcsaládba sorolt 19 tribust, 56 nemzetséget és 18 al- 
nemzetságet elsősorban orosz, grúz, román, horvát, 
szerb, bolgár stb. kutatók írták le, magyart nem talá¬ 
lunk köztük. Ez önmagában természetesen nem baj, 
de jelzi, hogy Magyarországc«i - és ez a pannóniai 
moUuszkákra általában is igaz - rendszertani szemlé¬ 
letű, átfogó munka a mai napig nem jelent meg. 

A második fejezet a filogenetikai kapcsolatokon 
túl részletesen tárgyalja az egyes formák tér- és idő¬ 
beli elterjedését, sorra véve a Paratethys nagy meden¬ 
céit: a Pannóniái-, a Dáciái-, a Fekete-tengeri-, a 
Kászpi-tengeri- és az Égei-tengeri medencéket. 

Minden rendszertani egységnél, ahol az anyag le¬ 
hetővé teszi, megpróbálja felvázolni az elképzelhető 
vagy valószínű fejlődési kapcsolatokat. Bár a munká¬ 
nak ez a része természeténél fogva meglehetősen 
szubjektív, azért nem tanulság nélkül való. Azzal, 
ahogy a szerző a számunkra legérdekesebb, nálunk is 
megtalálható fajokról és csoportokról ír, ismét saját 
magunk elé tart tükröt. Ezeknél ugyanis főleg az iro¬ 
dalomra támaszkodik, s ezért többször ellentmondás¬ 
ba keveredik önmagával. A számunkra egyik legfon¬ 

tosabb csoport, a Lymnocardium subgenus fejlődési 
kapcsolatainak felvázolását nem is váŰalja, és a pan¬ 
nóniai formák más csoportoknál is sokszor a ,4evegő- 
ben lógnak” (Pseudocaíillus), vagy meg sem említi 
őket (Pannonicardium). 

A könyv harmadik fejezete hosszú elméleti, tudo¬ 
mánytörténeti, fogalomtisztázó bevezető után a plio- 
cén Cardium-íéMV. származásának egységességét tár¬ 
gyalja. Arra a következtetésre jut, hogy a csoport csak 
tágabb értelemben monofiletikus (azaz parafiletikus, 
egymással közeli rokon formáktól származik), szi¬ 
gorúan monofiletikus eredetű nemzetségekkel és 
gyakran tiibusokkal. A könyv végén a Cűráíum-félék 
leszármazásáról készített szkémája azonban a sok kér¬ 
dőjellel érzékelteti, hogy milyen keveset tudunk még 
az egyes genuszok származásáról (202. oldal). 

A negyedik fejezetben a szerző a phocén Cardium- 
félék körében, illetve azon túllépve előforduló ho- 
möomorfiát tárgyalja. 

E rendszertani, törzsfejlődési tanulmány alapja a 
szerző csodálatosan gazdag, kitűnően rendszerezett, 
évtizedek alatt nagy szorgalommal létrehozott össze- 
hasonh'tó phocén moUuszka g>^jteménye. Ez az anyag 
valóban biztosíthatta az alapos vizsgálatc^at. (A gyűj¬ 
teményt 1989 nyarán Korpásné Hódi Margitn^ és 
SzóNOKY Miklósnak lehetősége volt tanulmányozni; 
ezek után az anyagot a hazai, pannórúai moUuszkák 
iránt érdeklődő kollégák nagy figyelmébe ajánlhat- 
juk.^ 

A kön>a’ igen sok - ötvennél több - szöveg közti 
leszármazási vázlatot ad, de sajnos egyáltalán nem tar¬ 
talmaz ősmaradványokról készített fényképeket vagy 
rajzokat. Ezek hiánya nagyon szembetűnő, ha TaK- 
TAKlsviLi, I. G. korábbi, igényes, illusztrált monográ¬ 
fiáit vesszük kézbe. 

A könyv nélkülözhetetlen fontosságú a pannóniai 
s.l. molluszkákkal foglalkozó paleontológusok szá¬ 
mára. 

Magy.ar Imre, dr. Szónoky Miklós 

A határ túloldaláról, itthonról 

Hála József: A Börzsöny-vidéki kőbányászat és 
kőhasznosítás a XIX-XX. században, Dissertationes 
ethnographicae 6 (Tanulmányok az anyagi kultúra kö¬ 
réből), ELTE Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest, 
1987., 232 oldal (6 táblázattal, 23 rajzzal, 159 fény¬ 
képpel, 392 Írod. hiv.; eng R) 95,- Ft. 

Kollégánknak, a Földtani Intézetben dolgozó Há¬ 
la Józsefnek a Tudományegyetem kiadásában 600 
példányban megjelentetett bölcsészdoktori értekezé¬ 
sére utal ez a kissé talányos könyvismertető cím - s a 
tudományterület határának átlépésére is, mint a 
Dissertationes Ethnographicae tanulmánysorozat 6. 
kötetének kissé hosszúra nyúlt címe jelzi a fényképes 
címlapon. Átlépését, hiszen a szerző majd két évtizede 
vett részt a Börzsöny földtani térképezésében, és a 
földtani tudománytörténet iránt érdeklődők is több ha¬ 
zai és külföldi előadásával, cikkével találkozhattak 
már. 

A pár excellence néprajzi jellegű munka azonban 
újdonság lehet az ő számukra is, bár az idestova két 
éve megjelent dolgozathoz az előmunkálatokat már a 

Börzsönybe kerülése idején megkezdte. Az évtizedes 
terepi munka során nem csupán a geológusi, hanem a 
tágabb emberi érdeklődés késztette őt a,Jiatár” átlépé¬ 
sére az emb'tett módon. Kutatási területének határait 
földrajzi alapon vonta meg, hiszen szerkezetileg, illet¬ 
ve a felhasznált kőanyag hasonló tulajdonságai okán 
idevehette volna a Dunazug-hegység közeh kőbányá¬ 
szatát is, kereskedelmi és néprajzi kap>csolódások 
miatt pedig a régi Hont vármegye Ipoly menti falvait 
is - de csak ha beleolvasunk az egyes fejezetekbe, 
látni való, mekkora terrénum maradt így is kutatásá¬ 
nak tárgyául. 

Ennek a hegységnyi területnek az alapvető azonos¬ 
ságok mellett természetes jellemzője a néprajzi sokfé¬ 
leség is. Hiszen például a bányászott kőzelanyagra is 
három oldaln>i helyi elnevezést ad közre a szerző, az 
acélkőtől a vadgranitig, pedig andezit ez is, az is. Mint 
ahogy' csoportosítja is, a névadás alapja lehetett a kő¬ 
zet keménysége, színe, felhasználási területe, a lelő¬ 
hely, annak valamely jeUemzője stb. 

Hasonlóan sokféle a szerszámok elnevezése is, hi¬ 
szen csak a felsorolásuk, ábécérendben - szerszámfaj- 
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tanként, a bányák, helységek megjelölésével termé¬ 
szetesen - több mint három oldalt tesz ki. 

Amiként teljességre törekvés tapasztalható a szer¬ 
számok, eszközök nevének, a helyi elnevezéseknek a 
közkinccsé tételében, a kőbányászat, kőhasznosítás 
néprajzának előzetes ismertetése is példaszerűen rész¬ 
letes a bevezető fejezetekben. Az ezt követő földtani 
területismertetés viszont valóban csak egy vázlat, a 
dolgozat céljainak megfelelően; részletesebb valame¬ 
lyest a földrajzi, településföldrajzi fejezet, a megfelelő 
történeti-demográfiai adatok közreadásával. (Szeren¬ 
csésebb lett volna viszont az 1. táblázatban eltávob- 
tani egymástól a ,4iemzetiség” és a „vallás” című osz¬ 
lopokat: ügy elkerülhető lett volna a látszata is annak, 
miszerint a vízszintesen olvasható sorok mentén is 
lenne összefüggés a nem egymásra épülő adatsorok 
között!) 

A kőhasznosítás mültját törtráeti tagolásban is¬ 
merhetjük meg az áttekintésből, melyhez megfelelően 
bőséges jegyzetanyag tartozik, részletes iroddommal, 
mint a többi fejezethez is. 

A kőbányászat és kőfeldolgozás szerszámainak 
részletes bemutatása - tizenkét rajzos táblával - jól 
bizonyítja, hogy (miként a kőzetanyag elnevezéseiben 
is) milyen gazdag a névalkotó szellem és menn>ire 
nem szorult e tekintetben eg>ik falu a másikra a mély 
völgyekkel fölszabdalt hegység alig ezer négyzetkilo¬ 
méteres területén belül sem. (Az azonos elnevezések e 
gazdagságnak mindamellett nem mondanak ellent!) 
Érdemes lenne hasonló részletességgel a többi, kőbá¬ 
nyászatból élő hazai tájegység, közösség néprajzát is 
fölkutatni! 

A kő kitermeléséről az előzőkhöz hasonlóan a terü¬ 
leti sokféleség mondható el elsősorban, az alapvető 
azonosságok mellett. A szerző az egyes helyi eltérése¬ 
ket is sorra véve vezeti végig az olvasót a kisebb és na¬ 
gyobb bányák alapjaiban rokon munkafolyamatain. 
Szembetűnő, hogy a szobi Csákhegynek már a század- 
fordulón is nagynak számító andezitbányájában egylo- 
vas kordékat használtak a meddő és a törmelék (a „főd”, 
ill. a „troszka” vagy a „sifra”) „helni”-re szálh'tására az 
első világháború előtt (azt követően csillés száUítás volt 
ott), míg kubikmunkára Budapesten az ötvenes évek 
első feléig, keletebbi, beregi tájakon, a tarpai Nagy- 
hegy kőbányájában még a hetvenes évek elején is 
dolgoztak kordélyosok, saját megfigyelés szerint. 

A fejtés-száUítás-rakodás munkafolyamatának 
részletes ismertetését a kő feldolgozásának és sokirá¬ 
nyú felhasználásának nem kevésbé részletes áttekin¬ 
tése követi. Ebben a fejezetben a kővágók és kavicstö¬ 
rők munkájának bemutatását, majd a népi kőépítkezés 
sokféle változatának leírását talajuk, a barlanglaká¬ 
soktól a kőfalú lakóházak, istáUók, pincék megépíté¬ 
séig, sőt a kapuoszlopok, kőkerítések, kőpadok állítá¬ 
sáig, az udvarok és utcák kövezéséig. 

A falvak határában vagy a belterületen lévő forrá¬ 
sok foglalása, iU. az épített és hagyományosan küt- 
bíróval is rendben tartatott kutaknak az építése követ¬ 
kezik ezután a könyvben, majd a kisebb kőeszközök: 
kővályük, különböző köszörűkövek, fenőkövek készí¬ 
tésének módjait ismerhetjük meg. 

A kőből készült sírjelek, más szakráUs emlékek 
leltárszerű bemutatását olvasva: meglepően sokféle a 
vidék katolikus temetőiből idézett vésett szimbólum, 
ill. szöveg, sőt a verses búcsúztató is. A példák föl¬ 
sorolását a sírkőfaragás, keresztállítás műveleteinek 
részletes leírása zárja. 

A dolgozat fő tárgyához képest - mint olvasható - 
mindenképpen alárendelt jelentőségű e területen a 
mészégetés; az ezt követően emh'tett egyéb fölhaszná¬ 
lás! módokhoz kapcsolódik a súrolásra, iU. a vízme¬ 
legítésre használt kőanyag, valamint a kövek másféle 
(pl. káposztasavanyításhoz - nyomókőként) alkalma¬ 
zási módjai. Ezzel érkezünk el e fejezet végére: a 
márianosztrai búcsüjáró hely közelében lelhető gránát 
(helyi neve: gyöngy kő) említését a perőcsényi ütmenti 
halomra (jeltelen sírra) szokásos kődobás leírása kö¬ 
veti, végül a lucázásnak itt fenőkővel, „lucakővel” bő¬ 
vülő szokása és a karácsonyfatartóul faragott kockakő 
bemutatása zárja ezt a jó okkal leghosszabb fejezetet. 

A kőanyag értékesítése, az árucsere formái és 
módja, valamint a bányamunkások életkörülményei, 
vándorlásaik, munkaváUalásaik ismertetése - itt is 
térképpel és vagy féllucat, személyhez kötött példával 
- következik ezután. Talán itt érdemes megemb'teni, 
hogy a kőbányászok társadalmi helyzetének jeUemzé- 
sére alkalmas, a nyersanyagárakra és munkadíjakra, 
bérekre bőségesen utaló adatokat az egész dolgozat¬ 
ban több helyen kísérheti figyelemmel az olvasó - 
szemléletes összehasonlításokat tenne lehetővé ezek 
összegyűjtése, jól mutatná e köztes helyzetű társadal¬ 
mi réteg múltbéli áUapotát is. 

A kötet záró részében a majd négyszáz tételből áUó 
feldolgozott irodalomjegyzék és a több mint száz 
adatközlő névsora (hely szerinti bontásban) olvasható. 
Végül angol nyelvű összefoglaló, majd bő másfél száz 
fénykép következik - ezeknek több mint háromne¬ 
gyede természetesen a szerző saját fölvétele - még ér¬ 
tékesebbé téve a valóban nagyot markoló (és mégsem 
keveset fogó!) munkát. 

A kétségtelenül meglévő területi hiányok pótlására 
és az utolsó piUanat kényszerétől hajtva, a jelenlévő 
példától buzdítva, a helyismeret előnyeivel segítve - 
mikor kapunk a többi terepi koUégától hasonlóan érté¬ 
kes „kutatási mellékterméket”? 

Papp Péter 

Magyar-amerikai földtudományi kapcsolatok. Te¬ 
matikus kötet a Földrajzi múzeumi tanulmányok 7. 
számában. Kiadja a Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 
1989. Szerkesztő: Balázs D. 84. oldal. 

Majdnem öt éve annak, hogy a földrajzi tudo¬ 
mánytörténeti kutatásoknak publikációs fóruma nyí¬ 
lott Érden. Kiadója az akkon, új Magyar Földrajzi 
Gyűjtemény volt. mely - szintén öt évig tartó nehéz, 
huzavonákkal késleltetett előkészítő időszak után vé¬ 
gül - megnyitotta kapuit a fővárosi agglomerációhoz 
tartozó városka központjában, a Budai úton. 

Most már - az első öt év eddigi hét füzetének érte¬ 
kezéseit, közleményeit, publikált értékes okmányait 
és irodalmi meg múzeumi ismertetéseit látva - talán 
megrajzolhatjuk az időközben méltán a múzeumi ran¬ 
got is elnyert intézmény új periodikumának a vázlatos 
keresztmetszetét. 

Egy-egy füzet több mint nyolcvan oldalon, bősé¬ 
ges - és JÓ minőségű - fényképanyaggal, összefoglaló 
bevezetőkkel, idegen nyelvű rezümékkel, irodalom- 
jegyzékkel „fölszerelve” tartalmaz számonként tucat- 
n\i értekezést és kisebb közJcményt. A szerkesztői 
koncepciónak megfelelően ezek témaválasztása a 
heljlörténettől kezdve az „utazók nyomában tett ka¬ 
landozásokig”, időben és térben távoli vidékre kalau- 
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zolja az olvasókat, akik egyébként Érden, a múzeum¬ 
nál juthatnak hozzá akár a régebbi számokhoz is. 

Helyénvalónak látszik, hogy az érdeklődők figyel¬ 
mét külön is fölhívjuk erre, mert az ilyen figyelmet a 
szerkezetileg vegyes számok gazdag tartalma önma¬ 
gában is megérdemli, de 1987-től kezdődően évente 
megjelentetett egy-egy tematikus szám messzeme¬ 
nően indokolja is. Az első ilyen füzet a világutazó ha¬ 
lálának 200. évfordulója kapcsán, nemzetközi rész¬ 
vétellel tartott BENYOVSZKY-konferencia anyagát adta 
közre. 

1988-ban a Teleki-expedíció 100. évfordulóján 
tartott tudományos ülés előadásait adta ki a Gyűjte¬ 
mény, majd egy évvel később, immár „múzeumi ki¬ 
adványként” a Nemzetközi Geológus Kongresszus 
XXVni., Washingtonban tartott ülésszaka alkalmából 
tizenöt értekezés tekintette át, részletesebben, a ma¬ 
gyar-amerikai földtudományi kapcsolatokat, zömük a 
földtani tudománytörténethez tartozik. 

Dr. Balázs Dénes (aki magának a múzeumnak is 
eg>dk létrehozója volt) Budai Parmexius Istvánról ír, 
majd hét tanulmány a XDC. századbéb magyarok uta¬ 
zásaival foglalkozik, köztük Szabó József és Hant- 
KEX Miksa munkásságának amerikai kapcsolódási 
pontjaival, illetve a propilitesedés folyamata megis¬ 
merésének amerikai vonatkozásaival is. 

Lxkey Béla, Papp Károly, Szádeczky-Kardoss 
Gyula, majd Ba.xdat Horst és Teleki Géza munkás¬ 
ságát ismertetik tudományterületünkről következő 
kollégáink - a szerkesztés sorrendjében: H.ÁLa J., 
Kecske.méti T., Póka T., H. Deák M., Csíky G., 
SzÉKYXÉ Fux V., Jaskó S., Nagy B., Dank V. és Ró¬ 
nai A. Áttekintést olvashatunk végül arról is, hogyan 
láttak bennünket Amerikából, a népszerű National 
Geographic Magaziné ,Játcsövén” keresztül. 

Ahogy a szerkesztői bevezető írta, a Magyar Álla¬ 
mi Földtani Intézet és a Magyar Földrajzi Múzeum se¬ 
gítsége, valamint egyes akadémiai intézetek, a Köz¬ 
ponti Földtani Hivatal, a debreceni egyetem, a Termé¬ 
szettudományi Múzeum és a kiadást finanszírozó in¬ 
tézmények munkatársainak hozzájárulása révén az 
akár kötetnyi közlendőből e szerény válogatással át¬ 
tekintést adtak kezünkbe a szerkesztők, dr. Hála J. és 
dr. Kubassek J. 

S mindehhez a recenzens - kiegészítésként - csak 
az általuk használt „szerény” jelző kifogásolásával él¬ 
het. De azzal élnie kell, mert a terjedelmi korlátok 
ellenére az ünnepi alkalomhoz mindenképpen méltó 
hazai szakmai hozzájárulás született a főváros „árnyé¬ 
kában” dolgozó kis múzeumban. 

Papp Péter 

Barnard, F.: Geological work of Herbert C. 
Hoover in China - 28th Intemat. Geol. Congress, 
Washington, D. C. July 9-19,1989. Abstracts, Vol. 1. 
of3.p. 1-90. 

Herbert C. Hoover (1874-1964) 1895-ben, az 
amerikai Stanford Egyetemen szerezte meg geológusi 
diplomáját (bachelor of árts degree in geology). Részt 
vett az Ü. S. Geological Survey munkálataiban Kah- 
fomiában, majd más megbízásokat kapott az Egyesült 
Államokban és Ausztriábában. Ezt követően 1899- 

ben Kínába utazott feleségével, aki szintén geológus 
volt. Hosszabb időt készültek ott-tölteni, ám 1900 au¬ 
gusztusában a boxerlázadás miatt hazatérni kénysze¬ 
rültek. Bár később még üzleti úton járt Kínában, geo¬ 
lógusi és bányamémöki tevékenysége itt csupán az 
1899 márciusa és 1900 májusa közötb időszakra szo¬ 
rítkozik. Később több országban dolgozott mint bá¬ 
nyamérnök, igazgató vagy pénzügyi szakember, de 
ezekben az állsokban közvetlen kapcsolata magával 
a geológiával elhanyagolható volt. Hoover 1929 és 
1933 között volt az Egyesült ÁUamok elnöke. 

1899-ben és 1900-ban Kínában Hoover elsődle¬ 
ges feladata az volt, hogy az igazgatása alá tartozó 
Kaiping-i szénbányákat (Tianjin-től É-ra) moderni¬ 
zálja, és egyben felügyelje a mostani Hebei tartomány 
területén lévő Quinhuangdao-ban folyó kikötőépítési 
munkálatokat. Mindezek meUett még arra is jutott ide¬ 
je, hogy geológiai és mérnöki vizsgálatokat végezzen 
az északkelet-idnai arany- és egyéb fémtelepeken. A 
kutatások Hoover által írt jelentéseiből kevés maradt 
fenn. Viszont publikált szakcikkeket, és a kollégáival 
folytatott levelezése alapján kiderül, hogy geológus 
csoportjával együtt körülbelül 50 aranylel^elyet és - 
bányát vizsgáltak meg a mai Hebei, Liaoning, Nei 
Mongol, Shanxi, Saanxi és Shandong tartományok, 
továbbá a mai Mongólia területén. 

A jó néhány perspektivitásvizsgálatról készített, 
megmaradt feljegyzés tanúsága szerint - korának leg¬ 
több érctelepekkel foglalkozó geológusához hasonló¬ 
an - őt is elsősorban az ásványosodon kőzetek fo¬ 
kozat!, geometriai és zúzottsági jellemzői érdekelték, 
sokkal inkább, mint maga az ércképződés és a para- 
genezis. Egy 1900-ban publikált cikkében az ÉK-kí- 
nai arany telepeket a következő módon osztályozta: 

1. Kvarctelérek; a) hasadéktelérek, I. dús, keskeny 
szalagos telérek, galenittel; II. szegényes és széles tejes 
telérek, pirittel; erratikus és lencsés hasadt telérek. 2. 
Impregnációk mészkőben és más kőzetekben. 3. 
Alluviáhs telepek; a) elsődleges (kavics közbetele¬ 
pülésekben), b) másodlagos (kavics összleteken belül). 

Hoover az ÉK-kínai fémes telepek gazdasági je¬ 
lentőségét meglehetősen borúlátóan ítélte meg. Ügy 
gondolta, hogy az olcsó munkaerővel folytatott bá¬ 
nyaművelés az évszázadok során kimerítette a felszín 
közeli érctartalékokat és egyben valószínűtlenné tet¬ 
tek bármilyen jelentősebb jövőbeni felfedezést. A XX. 
század eleji viszonyokat szem előtt tartva nehéz ezt a 
szakvéleményt értékelni, mivel a nagyüzemi ásványi¬ 
anyag-termelést a térségben akadályozták a nem sok¬ 
kal később kirobbant belviszályok és ÉK-Kína kül¬ 
földi fennhatóság alá tartozása is. 

Az a tény, hogy végül a fémbányászat mégis je¬ 
lentős mértékűvé {fejlődött a térségben, azt mutatja, 
hogy Hoover borúlátó nyilatkozata nem előlegezte 
meg ezen a vidéken az új genetikai modellek, kutatási 
és bányászati technológiák eljövetelét, amelyeket ké¬ 
sőbb itt sikerrel alkalmaztak. 

Hoover fő érdeme a kínai ásványi kincseket illető¬ 
en az volt, hogy jelentősen hozzájárult a Kaiping-i 
szénbányák felfejlesztéséhez. Ezen túlmenően pedig 
közreműködött abban, hogy a nemzetközi szakkörök 
figyelme ráterelődjék ÉK-Kina fémes ásványaira. 

Kaszap a. 
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Január 5. Az Ásványgyűjtő Szakcsoport vezetőségi 
ülése. 

Elnök: Várhegyi Győző. 
Napirend: 1. Az 1987. évi kirándulás szervezése, 

2. Lovassy László Gimnáziumnak érkezett ajándék¬ 
ásványok rendezése, 3. Egyebek. 

A résztvevők száma: 4. 

Január 7. Az Általános Földtani Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Baksa Csaba. 
Hámor Tamás: Üledékes piritek genetikája és fá- 

ciesanalízise a Tiszapalkonya I. sz. fürás felsőpannó- 
niai képződményeinek vizsgálata alapján. 

Vita: Barátosi J., Hámor T., Papp G., Vető I., Jám¬ 
bor Á. 

A résztvevők száma: 16. 

Január 12. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály ve¬ 
zetőségi ülése. 

Elnök: Kiss János. 
To.mschey Ottó: Geokémiai vizsgálatok az ajkai 

(f.kréta) széntelep néhány mintáján. 
Nagy Béla: A dél-börzsönyi érces terület ásvány- 

paragenetikai viszonyai. 
De.mÉNY Attila: A Kőszegi-hegység mezozoós pa- 

rametamorfitjainak kőzettani-geokémiai vizsgálata. 
Vita: Bognár L., Kiss J., Gatter I., Papp G. 
A résztvevők száma: 11. 

Január 12. Az Ásványtani Szakosztály vezetőségi 
ülése. 

Elnök: Xemecz Ernő. 
Napirend: Az 1986-1991. közötti programjavaslat 

összeállítása. 
A résztvevők száma: 5. 

Január 14. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály ve¬ 
zetőségi ülése. 

Elnök: Kiss János. 
.Napirend: 1. Az 1987. márciusi „Termeléselemek- 

Szulfidok” Enciklopédia előadóülés szervezéséről, 
2. Az éves nagyrendezvény helyzete, 3. Cselekvési 
program 1986-1991. (nagyrendezvények, nemzetközi 
rendezvények, továbbképzők, előadássorozatok, ta¬ 
nulmányutak, állandó rendezvények) tervezete össze- 
áUítása. 

A résztvevők száma: 9. 

Január 21. Az Ellenőrző Bizottság ülése. 

Elnök: Vitális György. 
A résztvevők száma: 5. 

Január 28. A .Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
szakosztály vezetőségi ülése. 

Elnök: Juhász József. 
Napirend: Az 1987. évi munkaterv pontosítása, 2. 

A szegedi mérnökgeológiai szeminárium előkészí¬ 
tése. 

A résztvevők száma: 6. 

Február 2. Az Agyagásványtani Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Juhász Zoltán. 
Szántó Ferenc: Organofil bentonitok adszorpciós 

és duzzadás! tulajdonságai. 
Vita: Stefanovics P., Juhász Z., Varsányi I., Len¬ 

kei M. 
A résztvevők száma: 24. 

Február 2. Az Ásványgyűjtő Szakcsoport vezetőségi 
ülése. 

Elnök: Várhegyi Győző. 
Napirend: 1. Az uzsabányai kirándulás előkészí¬ 

tése, 2. Az 1987. évi ásványbarát-találkozó, 3. A Lo¬ 
vassy L. Gimnázium ásványgyűjteményi akciója. 

A résztvevők száma: 4. 

1 

Február 2. Az Őslény tani-Rétegtani Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Kecskeméti Tibor. 
Kecske.méti Tibor: Nummulites paleoökológia. 
Szabó Imre: Ortosztratigráfiai (Ammonites) vizs- 
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gálat(^ néhány újabb eredménye a Balaton környéki 
triászból. 

Vita: Góczán F., Vörös A., Szabó I., Csillag G., 
Kovács S. 

A résztvevők száma: 25. 

Február 3. A XXL Európai Mikropalentológiai Kol¬ 
lokvium Előkészítő Bizottságának ülése. 

Elnök: Kecskeméti Tibor. 
A résztvevők száma: 9. 

Február 4. Az Általános Földtani Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Kókay József. 
Síkhegyi Ferenc-PooÁcsÁs György: Tektonikai 

tanulmányúton Vadnyugaton. 
Mindszenty Andrea: Vetített képes indiai úti be¬ 

számoló. 
A résztvevők száma: 49. 

Február 9. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály em¬ 
lékülése az Egyetemi Asványgyűjtemény jelenlegi ott¬ 
hona első nyilvános bemutatásának 100. évfordulója 
alkalmából. 

Elnök: Kiss János. 
Papp Gábor-Weiszburg Tamás: Born Ignác és a 

hazai mineralógia. 
Weiszburg Tamás-PAPP Gábor: Az ELTE ás¬ 

ványgyűjteményének két évszázados története. 
A résztvevők száma: 48. 

Február 16. A Tudománytörténeti Szakosztály vezető¬ 
ségi ülése titkárválasztással egybekötve. 

Elnök: Csíky Gábor. 
A résztvevők száma: 14. 

Február 16. A Tudománytörténeti Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Bidló Gábor. 
Csíky Gábor: .\ fény századának üzenete: az első 

Magyar Tudós Társaság. 
Vita: Póka T., Bidló G., Hála J. 
A résztvevők száma: 32. 

Február 18. Az Ifjúsági Bizottság vezetőségi ülése. 

Elnök: Szabóxé Balog Anna. 
Napirend: 1. Geomatematikai Továbbképző tanfo¬ 

lyam megbeszélése, 2. Ötéves cselekvési program 
megbeszáése, 3. Egyebek. 

A résztvevők száma: 5. 
1 

Február 23. A Mérnökgeológiai és Környeze földtani 
Szakosztály és a Közlekedéstudományi Egyesület ta¬ 
lajmechanikai szakosztálya közös előadóülése. 

Elnök: Kertész Pál. 
Bidló Gábor-Ko.vDOR János-SzATH.MÁRY Dezső: 

A VisMita-Nagyút vontatóvágány rekonstrukciójával 
kapcsolatos geotechnikai és agyagásványtani vizs¬ 
gálat. 

Bohn Péter-BOLDIZSÁR István-JÓZSA Gábor: 

Hulladékelhelyezési megoldások Ausztriában. 
Vita: Szlabóczky Pál, Ács E., Tarpataky Z., Ker¬ 

tész P. 
A résztvevők száma: 24. 

Február 26. Az Őslénytani-Rétegtani Szakosztály ve¬ 
zetőségi ülése. 

Elnök: Kecske.méti Tibor. 
Napirend: 1. Tokaji-hegység terepbejárási prog¬ 

ramjának kidolgozása. 
Á résztvevők száma: 6. 

.Március 2. Az Őslény tani-Rétegtani Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Kecske.méti Tibor. 
KövÁRINÉ Gulyás Erzsébet: Diatomák a környe¬ 

zetvédelem és a régészet szolgálatában. 
Görög Ágnes-SOMODY Ágnes: A várpalotai Sza¬ 

bó-féle homokbánya középső miocén csigafaunájának 
sérülései. 

Vita: Hajós M., Bohn P.-né., Vörös A., Szabó J., 
Kecskeméti T. 

A résztvevők száma: 13. 

.Március 2. Az Ásvány gyűjtő Szakcsoport előadóülése. 

Elnök: Várhegyi Győző. 
Tomschey Ottó: A drágakövek világa. 
A résztvevők száma: 8. 

Március 4. Az Általános Földtani Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Körössy László. 
Fodr László: Többfázisú redőképződés a Bükk 

hegységi .Nagyökrös környékén. 
Cso.NTOS László: Szerkezeti vizsgálatok a Nyugat- 

Bükkben. 
Fekete Ágnes-JocHÁ.N’É Edelényi Emőke: A Vil¬ 

lán)!-hegység bauxitelőkutatási programja. 
Vita: Bállá Z., Jaskó S., Körössy L. 
A résztvevők száma: 45. 

Március 4. Elnökségi - választmányi ülés. 

Elnök: HÁ.MOR Géza: 
Napirend: L A főtitkári beszámoló főbb pontjai, 2. 

Az 1987. évi míunkaterv, 3. Az 1986-1991. évi cselek¬ 
vési program, 4. Kriván Pál-alapítványi emlékérem, 
5. A Se.msey Andor ifjúságiemlékérem-pályázatot 
elbíráló bizottság jelentése, 6. A jogi tagdíjak felül¬ 
vizsgálatát előkészítő bizottság jelentése, 7. MTESZ- 
díjra javaslat, 8. Vándorgyűlés, 9. Az 1987. évi nem¬ 
zetközi programok. 

A résztvevők száma: 50 fő. 

Március 9. A Gazdaságföldtani Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Hahn György. 
To.mpa László: Ecuador gazdaságföldtana. 
Dien'ES István: Gondolatok a klasszikus geostatisz- 

tika sztochasztikus következtetéseinek megalapozott¬ 
ságáról. 

Vita: Bohn P., Kun Z. 
A résztvevők száma: 11. 
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Március 10. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 
előadóülése. 

Az .ásványtani Enciklopédia” magyar része, 
„Termeléselemek, szulfidok” fejezetének bemutatása. 

Elnök: Bognár László, Mezősi József. 
Morvái Gusztáv: Az Ásványtani Enciklopédia 

szerq)e, gondolatának története, jelentősége KBGA-n 
belül. 

Weiszburg Tamás-PAPP Gábor: Az Ásványtani 
enciklopédia magyar része elkészítésének alapkon¬ 
cepciója; az adatgyűjtés és feldolgozás rendszere; ka¬ 
pott főbb tapasztalatok; az adatbank hozzáférhető¬ 
sége. 

Szakáll Sándor: A magyar etalongyűjtemény ki¬ 
alakítása és fejlesztésének lehetőségei. 

SzÉKYNÉ Fux Vilma, Baksa Csaba felkért hozzá- 
szól<^. 

DódonY István: A szulfidc^ ásványtanának fejlő¬ 
dése az elmúlt huszonöt évben (kémiai-szeiicezeti fel¬ 
építésük, vizsgálati módszereik, kísérleti ásványta¬ 
nuk, teleptani alkalmazások). Új adatok a hazai ter¬ 
méselemek és szulfidok köréből - bejelentések: 

Papp Gábor-JÁNOSI Mebnda-TAKÁCS József: An- 
timonitindikációk a Tokaji-hegységben. 

PÓSFAI Mihály-DóDONY István-Soós Miklós: 
Rendezetlen rétegződés vizsgálata gyöngyösoroszi 
ZnS-mintákon. 

Dódony István: A Recsk-mélyszinti pinboiin és 
moUdenit vizsgálatának eredményei. 

Dobosi Gábor: A parádfürdői ércesedés fakó¬ 
érceinek gedcémiai vizsgálata. 

Dódony István: A wehrlit típuspéldányának 
(Nagybörzsöny) vizsgálata. 

Vita: Sztrókay K., Baksa Cs., Nagy B., Badinszky 
P., Kecskeméti T., Mocsáry A., Székyné Fux V., 
Földvári M. 

A résztvevők száma: 50. 

Március 18. Közgyűlés. 

Elnök: Hámor Géza. 
Napirend: 1. Elnöki megnyitó, 2. Megemlékezés 

VarjC Gyula tiszteleti tagról (VicziÁ.\' István), 3. 50 
éves tagságot elismerő oklevél átadása, 4. A Pro Geo¬ 
lógia Apphcata-érem kiosztása, 5. A Semsey Andor 
ifjüságiemlékérem-pályázat eredményhirdetése, 6. Az 
első előadói ankét értékelése, 7. Főtitkári jelentés 
(Bérczi István). 

A résztvevők száma: 190 fő. 

Március 19. A XXI. Európai Mikropaleontológiai 
Kollokviumot előkészítő bizottság ülése. 

Elnök: Kecskeméti Tibor. 
A résztvevők száma: 7. 

Március 23. A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
Szakosztály kihelyezett előadóülése a szentendrei ta¬ 
náccsal közösen, Szentendrén. 

Elnök: Juhász József. 
Színi István (a szentendrei tanács elnöke): .Meg¬ 

nyitó. 
SZENTIRMAI István: Szentendre földtani viszonyai. 
Miczek György: Szentendre geomorfológiai tér¬ 

képei. 

SzENTiRMAi Lászlóné-ScHEUER Gyula: Szentendre 
mérnökgeológiai térképezése. 

Kertész Pál-GÁLOS Miklós: Szentendrei pincék¬ 
kel kapcsolatos kőzetfizikai vizsgálatok. 

Nagy János: Pinceproblémák és azok megoldása, 
külcmös tekintettel Szentendrére. 

A szentendrei tanács részéről elhangzó előadás: 
Pincékkel kapcsolatos gondok és az összegyűlt ta¬ 
pasztalatod értékelése. 

Juhász József: Zárszó. 
Vita: Katona Gy.-né, Horváth T., Juhász J., 

Scheuer Gy., Hidasi J., Kertész P., Nagy J., Hunyadi 
L., Szlabóczky P. 

A résztvevők száma: 33. 

Március 24. A Nemzetközi Bizottság ülése. 

Elnök: Vá.\dorfi Róbert. 
Napirend: 1987. évi utazások. 
A résztvevők száma: 7. 

Március 24. A Tudománytörténeti Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: CsiKY Gábor. 
CsíKY Gábor: A bükkszéki kőolajkutatás története 

és felfedezése (1937). 
Bidló Gábor: Emlékezés Zimányi Károlyra szüle¬ 

tése 124. évfordulóján. 
Vita: Barátosi J., Jaskó S., Szurovy G., Csíky G. 

Március 31. A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
Szakosztály vezetőségi ülése. 

Elnök: Juhász József. 
Napirend: A szegedi mérnökgeológiai és környe¬ 

zetföldtani szeminárium és a kapcsolódó jugoszláviai 
terepbejárás véglegesítése. 

Á résztvevők száma: 8. 

Április 1. Az Általános Földtani Szakosztály „Ciklus¬ 
kezdő képződmények vizsgálata és értelmezése" c. an- 
kétja. 

Elnök: Baksa Csaba. 
Knauer József: Megnyitó. 
Gellai Mária-KXAUER József-MiNDSZENTY And¬ 

rea: A Tési Formáció kovás báziskifejlődése a cseh¬ 
bányái medencében. 

JociLÁ-VÉ Edelényi Emőke-TóTH Kálmán: A Cseh¬ 
bányái Formáció képződési környezetei. 

Tóth Kálmán: Értelmezési lehetőségek egyes pa- 
leogcn alaprétegeken 

SzENTPÉTERi Ddikó: Alsómiocén képződmények 
az Aggtelek-Rudabányai-hegységben. 

Felkért hozzászólók: Radócz Gyula, Góczán Fe¬ 
renc. 

Vita: Mindszenty A., Knauer J., Góczán F., Edelé- 
n)! E., Ság L., Báldiné Beke M., Tóth K. 

A résztvevők száma: 36. 

Április 6. Az Őslénytani-Rétegtani Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Vörös Attila. 
Fözy István: Bakony-hegységi felsőjüra rétegso¬ 

rok előzetes biosztratigráfiai értékelése: a radiolarit 
felső határa. 



140 Földtani Közlöny 120. kötet. 1-2. füzet 

Kázmér Miklós: Jura-kréta fácieszónák és a Peri- 
adriatikus lineamentum. 

Vita: Bállá Z., Csontos L., Dosztály L., Főzy I., 
Kázmér M., Vörös A. 

f * 

Április 6. Az Asványgyüjtö Szakcsoport vezetőségi 
ülése. 

Elnök: VÁRHEGYI Győző. 
Napirend: 1. Uzsabányai ásványgyűjtő túra, 2. Bu¬ 

dapesti ásványgyűjtő találkozó, 3. Egyebek. 
A résztvevők száma: 25. 

Április 13. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Kiss János. 
Kiss János: A 80 éves Sztrókay Kálmán professzor 

köszöntése. 
Elek István: Hazai különböző litofáciesű képződ¬ 

mények tallium-geokémiája. 
Kiss János: A biomineralógia aktuáUs problémái: 

I. Fog-mineralógia. 
Vita: Buda György, Kiss János. 
A résztvevők száma: 11. 

Április 14. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 
és az ELTE TTK Geológus Diákkör közös klubdél¬ 
utánja. 

Elnök: Kiss János. 
Geológus szemmel Ausztriában (Ausztria ásvány¬ 

tani, ércteleptani érdekességei, színes diaképes elő¬ 
adás). Előadók: aí ELTE Ásványtani Tanszék oktatói, 
kutatói és geológus hallgatók. 

A résztvevők száma: 19. 

Április 22. A Tudománytörténeti Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Csíky Gábor. 
Papp Péter: Wi:iN György emlékezete. 
Vita: Kőrössy L., Reich L., Barátosi J., Wein Gy.- 

né, Jantsky B., Csíky G. 
A résztvevők száma: 18. 

Április 27. A Tudománytörténeti Szakosztály vezető¬ 
ségi ülése. 

Elnök: CsÍKY Gábor. 
Napirend: 1. A pisai INHIGEO-kiadvány szerve¬ 

zése, 2. n. félévi program megbeszélése, 3. Egyebek. 
A résztvevők száma: 10. 

« 

Aprili 27. A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
Szakosztály és a Közlekedéstudományi Egyesület kö¬ 
zös munkahely-látogatása. 

Elnök: Juhász József. 
Rékai József: Általános ismertető az É-D-i metró 

in/B/l szakaszának építéséről. 
Juhász József - Horváth Tibor: Az É-D-i met¬ 

ró in/B/l szakaszának földtani-vízföldtani viszo¬ 
nyai. 

A résztvevők száma: 31. 

Április 28. A Gazdaságföldtani Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Tóth Miklós. 
Hahn György: Gazdaságföldtani viszonyok az 

NDK-bán. 
Vita: Tóth Miklós, Balogh J., Gerei L., Pataki B., 

Tóth Zs. J. 
A résztvevők száma: 22. 

Május 4. Dávid W. MOROW a Kanadai Földtani Szol¬ 
gálat kőolajföldtani és üledékföldtani intézetének 
munkatársa (Calgary): A dolomitkiválás kémiája - a 
szulfát rejtély. 

Elnök: Halmai János. 
A résztvevők száma: 31. 

Május 4. Az Őslénytani és Rétegtani Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Kecskeméti Tibor. 
Galácz András: A mediterrán jura radiolarit-kép- 

ződés rétegtani problémái. 
Szabó János: A bakonyi jura őskömyezeti kép ki¬ 

egészítése gastropodák alapján. 
A résztvevők száma: 16. 

Május 4. Az Asványgyüjtő Szakcsoport vezetőségi 
ülése. 

Elnök: Várhegyi Győző. 
Napirend: 1. Az uzsabányai kirándulás tapasztalatai, 

2. „Antimonit” Ásványbarát Találkozó, 3. Egyebek. 
A résztvevők száma: 3. 

.Május 5. A Tudománytörténeti Szakosztály vezetőségi 
ülése. 

Elnök: Csíky Gábor. 
Napirend: A lengyel-cseh-magyar tudománytör¬ 

téneti konferencia (1988) előkészítése, az előadási ja¬ 
vaslatok megvitatása. 

A résztvevők száma: 8. 

.Május 6. Az Általános Földtani Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Baksa Csaba. 
Kókay József: Vegetáció által megkötött üledékek 

a neogénben. Várpalota környékének harmadidőszaki 
tektonikája. 

Vita: Bállá Z., Dudkó A., Kókay J., Viczián I., 
Nagy T., Müller P. 

Á résztvevők száma: 16. 

Május 11 .Az Agyagásványtani Szakosztály és a Talaj¬ 
tani Társaság Talajásványtani Szakosztályának közös 
előadóülése. 

Elnök: Gerei László. 
Do.mbóvári Lászlóné: Talajok termékenységének 

jellemzése derivatográfiás görbék alapján. 
Stefanovtts Pál: Agyagásványok megoszlása 

barna erdőtalajokban. 
Vita: Füleki Gy., Darab K., Szántó F., Rózsavölgyi 

J., Gerei L. 
A résztvevők száma: 24. 
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Május 11. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Kiss János. 
Olaszi Vendel: Magyarországi természetes zeoü- 

tok mikromorfológiai és mineralógiai vizsgálata. 
Dobosi Gábor-N’AGY Bála: Bizmutásványok Ru- 

dabányáról (bejelentés). 
Dobosi Gábor: A magyarországi fiatal alkáli ba¬ 

zaltok fejlődése a piroxén fenokristályok zónássága 
alapján (a zöld piroxének és zöld magok kőzetge¬ 
netikai jelentősége). 

A résztvevők száma: 18. 

Május 12. A Szénkőzettani és Szerves-Geokémiai 
Munkabizottság előadóülése. 

Bertala-VNé Balogi Margit-Veró István: A Ti- 
szapalkonya I. fúrásban feltárt felsőpannóniai lignit¬ 
telepek geokémiája. 

Vita: Jámbor A., Fóka T., Sajgó Zs., Horváth Zs. 
A résztvevők száma: 12. 

Május 14-15. A Magyar Geofizikusok Egyesülete és a 
Magyarhoni Földtani Társulat közös vándorgyűlése 
Balatonszemesen, „A Geofizikai és geológiai módsze¬ 
rek integrált alkalmazása a nyersanyagkutatásban és 
Magyarország földtani-geofizikai modelljének kiala¬ 
kításában” címmel. 

Plenáris ülés: 

Da.\k Viktor: A VE. ötéves terv földtani kutatási 
feladatai. 

Kókay János - Molnár Károly: A magyarországi 
szénhidrogén-kutatások jelene, perspektívái. 

Haas János: A Dunántúli-középhegység helye 
Magyarország modelljében. 

Pogácsás György-LAKAios László-StMON Emő- 
Várkon'yi László-VÁRNAi Péter-Comelius Móléna- 
AR-Robert M attick : A neogén képződmények szeizmi - 
kus sztratigráfíai alapon történő kronosztratigráfiai ta¬ 
golásának lehetősége és korlátái az abszolút kor adatok 
tükrében. 

KilénYl Éva-SZABÓ Zoltán: Regionális geofizikai 
adattá nagyszericezeti vonatkozásai. 

SZALAY Árpád-HORVÁTH Ferenc: A medencefej¬ 
lődés rekonstrukciója: a szénhidrogén-kutatás új lehe¬ 
tősége. 

Bérczi István-GEiGER János-KÁDÁRNt Juhász 
Györgyi-RÉVÉSZ István-SZENTGYÖRGYI Károly: Az 
alkalmazott szedimentológia szerepe és első eredmé¬ 
nyei az Alföld medenceanahzisében. 

A) szekció: 
Lelkes Gábor-PoGÁcsÁs György-RÁDLER Béla- 

Ru.mpler János-SZANYI Béla-SZULYOVSZKY Imre- 
Frank V. Overmeeren (Calgaiy): Szeizlog szelvé¬ 
nyek és alkalmazásuk a kőolaj- és földgázkutatás¬ 
ban. 

Albu István-POLCZ Iván-TLMÁR 2^1tán-PETRO- 
vics Dona-^SíPOS József-TÁBORSZKI Gyula-SzuLYOV- 
SZKI Imre: Ál-akusztikus impedanciaszelvények számí¬ 
tási lehetősége szelvénymenti mélyfúrási adatok fel¬ 
használásával, azSzCSz3-RGR-PAk programcsomag¬ 
ban. 

Bérczi István-FicsoR István-SíLXBÓ Annamária- 
Tóth Sándor: A medenceanab'zis mint integrált geo¬ 

lógiai, geofizikai vizsgálati módszer néhány elméleti 
kérdése. 

Lakatos László-MARTON György-NAGY Zoltán- 
né-Ru.MPLER János-SZANYI Béla-UJFALUSY Antal- 
Robert M attick: Rejtett csapdák kutatása a Békési- 
medencében szeizmií^s sztratigráfiai vizsgálatéval. 

Tóth Sándor: Progradációs lejtők kutatása a Dél- 
Dunántúlon. 

Szili György: A hazai CH-ásványvagyon ismere¬ 
tessége és néhány következtetés. 

Beke Balázs-KARAS Gyuláné-NAGY Zoltán-ÚJ- 
FALUSY Antal-PÁLYI András: A találati valószínűség 
növelésének eg>'ik lehetősége a szénhidrogói-kuta- 
tásban: az optimalizált WEGA-D információk integ¬ 
rált felhasználása. 

Jesch Aladár: Elégedettek lehetünk-e a fúrásos ku¬ 
tatás különféle eredetű információinak felhasználásá¬ 
val? 

Landy Komélné-KARAS Gyuláné-NAGY Zoltán: 
Mar kér jellegű információk paleozoós aljzatú meden- 
ceterülelek elektromágneses kutatásának eredményei¬ 
ből. 

Horváth Ferenc-RuMPLER János: A Parmon-me- 
dence neogén kinematikai modellje. 

Bállá Zoltán: Magyarország nagy szerkezete = 
oligocén és miocén mozgást^ er^ménye. 

Bérczcné Makk Anikó-John Grow-HajdC Dé- 
nes-PÉRó Csaba-PoGÁcsÁs György-VARGA Ede- 
Várn'ai Péter: Délkelet-Magyarország szerkezeti és 
tektonikai vizsgálatának újabb eredményei, különös 
tekintettel a bihari kapcsolatokra. 

Dudko Antonyina-REDLERN'É Tátrai Mariann- 
B.alla Zoltán: A közép-dunántúli diszlokációs öv 
felépítése földtani és geofizikai adatok alapján. 

.Nemesi László-HoBOT József-SZABÓNÍ Pintér 
Anna-RÁ-NTR Géza-REDLER-NT Tátrai Mariarm- 
Varga Géza-PÁPA Alajos: A Kisalföld komplex ku¬ 
tatásának néhány mélyszerkezeti vonatkozása. 

ÁDÁ.M Antal-HORVÁTH János: Új közelítés a pe- 
riadriai-Balaton-vonal elektromos vezetőképesség- 
anomália értelmezéséhez audiomagneto-teílurikus 
mérések alapján. 

.Majoros György: A Balaton környék új szerkezeti 
modellje. 

Bállá Zoltán-DUOKO Antonyina: Nagyméretű 
harmadidőszaki eltolódásod tükröződése a Dunántúli- 
középhegység szerkezetében. 

Don György-DuDÁs József-HOBOT József-SíK 
HEGYI Ferenc: Negyedidőszaki képződmények föld¬ 
tani-geofizikai vizsgálata és értelmezése a Kisalföldi 
É-i részén. 

Horváth Vera-TóTH György-PusKELY Gábor- 
Havas I.ászló: Mély földtani térképek számítógé¬ 
pes tárolása kapcsán nyűt lehetőségek Magyarország 
1 : 500 000-es földtani, vízföldtani modelljének kiala¬ 
kításához. 

B) szekció: 
Széles Lajos: A földtani kutatás feladatai és ered¬ 

ményei a szénbányászatban. 
BER.NTIARDT Bamabás-HOFFER Egon-MAJKUTH 

Tamás-REZESSY Géza: Az eocén barnakőszén-előku¬ 
tatás módszertani tapasztalatai. 

FÁBIÁ.NCSICS László-Kiss E. Zoltán-SziLÁOYi Ti¬ 
bor: A földtani és gofizikai réteg- és telcpazonosítás 
eredményei és lehetőségei a Máza-Váralja-Dél kuta¬ 
tási területen. 
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SZD-ASI György: Regressziós módszerek felhasz¬ 
nálása nyersanyag-előfordulások és földtani paramé¬ 
terek előrejelzéséhez. 

Dudko Antcxiyina-DARIDÁNÉ Tichy Mária-HoR- 
VÁTH István-ÓDOR LászlÓ-KiRÁLY EmŐ-MAJKUTH 
Tamás-SlOMFAl Róbert: A Balatwifő-Velencei-hegy¬ 
ség területén néhány földtani és geofizikai kutatási 
eredmény. 

SzA-vn^ER Ferenc-NYERGES LaJos-SzABó János- 
Géresi Gyula: Bauxitkutatási célú légi gamma- és légi 
mágneses mérések. 

Bodri Gyula-HERCZEC György-FEKETE Ágnes-J. 
Edelényi Emőke-KxAUER József: A bauxit-előkuta- 
tás összetett földtani modell esetén. 

Farkas István-MÉSZÁROS István-SziLASi György- 
SzöRÉNYi Zoltán-FEKETE Ágnes-H. Szilágyi Eszter: 
A bauxit-előkutatás módszertani kérdései a Gerecse 
DK-i előterében. 

Albu István-VERÓ László-HARNOS János-ZELEN- 
KA Tibor: Az alsó-telekesi gipszkutatásban a felszíni 
geofizikai módszerek alkalmazása. 

Márton Péter-MÁRTON Pétemé: A paleomágne- 
ses módszer eredményei és szerepe Magyarország 
földtani modelljének kialakításában. 

Kiss Károly-KLOSKA Károly-KovÁcs Ferenc- 
TótH Sándor: Északi földmágneses pólusra redukált 
anomáliák értelmezése. 

Kiss Zoltán: Berhida környéki rengések fészekpa¬ 
ramétereinek meghatározása műszeres észlelési ada¬ 
tok alapján. 

György Lajos-NE.MESi László-ScHÖNViszKY Lász- 
ló-SzALAY István-ZALAI Péter-NAGY Géza: A Közép¬ 
ső- és Nyugati-Mátra érclelőhely-kutatása során alkal¬ 
mazott földtani-geofizikai módszertan. 

Baranyai István-Gerzson István-MAiOROS 
György-Várhegyi András: Hidrogenetikus uránérce- 
sedések kutatása Magyarországon. 

Dövé.\yi Péter-HoRVÁTH Femc: A geotermikus 
viszonydc kapcsolata a neogén szerkezetfejlődéssel a 
Pannon-medencében. 

Horváth Vera-PooÁcsÁs György-StMOX Emő- 
Várkonyi László-VÁRNAiPéter-TóTH György: A ma¬ 
gyarországi pannóniai s. str.-nál fiatalabb üledékek víz¬ 
földtani célú tagolása földtani és geofizikai adatok alap¬ 
ján. 

Draskovits Pál: A Lenti-medence vízföldtani 
modellje felszíni geofizikai mérések alapján. 

Mozsolits Tibor-MÁRFÖLDI Gábor-NAGY István: 
A Hévízi-tó forráshozam-csökkenése kapcsán vég¬ 
zendő hidrogeológiai vizsgálatok és a geofizikai mű¬ 
szerezési modell iaalakítása. 

BernáTH Zoltán-PuzDER Tamás: Geológiai és 
geofizikai módszerek egymást segítő alkalmazásának 
tapasztalatai az építőariyag-ipari nyersanyagkutatások 
területén. 

C) szekció: 

Meskó Attila: Gravitációs munkaállomás és föld¬ 
tani alkalmazása. 

Puszta Sándor: Néhány pontos, ismert mélységű 
sűrűségugrás-felület meghatározása gravitációs méré¬ 
si adatokból. 

SzABADVÁRY László-VERÖ lászló: A geoelektro- 
mos műszerfejlesztés fő irányai az ELGI-ben. 

Lázár Rita-SzEBÉNYi Géza-GÉRESi Gyula-SzABó 
János-SzUNYOGH Ferenc: Bányageofizikai módszerek 
alkalmazása a recski színesére-előfordulás kutatásában. 

Bodoky Tamás-BAKI György-ScHOLTZ Péter: 
Bányaszeizmikus adatfeldolgozás IBM/AT személyi 
számítógépeken. 

Sípos József-G. Sólyom Irén-KovÁcs Emilné- 
Marle Róbert-ScHA.NTZL Róbert: Térbeli szeizmikus 
mérések feldolgozó programrendszere az ELGI-ben. 

Baliga László-DETZKYNT Lórincz Katahn-HoR- 
VÁTH Ferenc-KASZÁS Miklós-RÁcz István-SzEiDO- 
vrrz Győzőné-SZÉPHELYI Emil-ZSADÁNYI Éva: Első 
kísérletek az ELGI interaktív munkahelyével történő 
szeizmikus értelmezésre. 

SÉD'i Loránd-HERMANTs László-DlANlSKA László- 
HegedCs Endre: Mémökszeizmikus rengéskeltők. 

CSERCSIK Ferenc-DETZKY Gergely: ESS-01-24- 
en készült szeizmikus felvételeket megjelenítő és 
szerkesztő szoftver és egyes alkalmazásai. 

Rüdinger Karmants: REAL-TIME MT SYSTEM 
MMS 04. 

Gayer Józsefné: A távérzékelési módszerek föld¬ 
tani alkalmazása. 

Barlay Zoltán-RÉz Ferenc-ifj. Zilahi Sebess 
László: Metamorfit szénhidrogén-tárolók mélyfúrási 
geofizikai értékelése, különös tekintettel a kiskundo¬ 
rozsmai halmaztelep litofácieseire. 

Barlai Zoltán: A fluidumteUtettségek meghatáro¬ 
zásának problémái metamorfitokban és magmás tá¬ 
rolókőzetekben. 

Pallik Dezső: Rétegdőlés-mérési adatok felhasz¬ 
nálói szempontból könnyen kezelhető értelmezése; 
nem hagyományos út a szerkezeti viszonyok megis¬ 
meréséhez. 

Elek István: A karotázsszelvényekből meghatá¬ 
rozott, ún. elektrofáciesek magyarországi alkalmazá¬ 
sának vizsgálata. 

Németh Gusztáv: Lyukgeofizikai szelvények fel- 
használása szedimentológiai információszerzésre. 

Mándoki László-L'RAY Szabolcs: Karotázsszel- 
vények korrelációjából adódó következtetések a csor¬ 
dakúti bauxitkutatási területen. 

Balogh Iván-BóTAi József-HAL.MOS Imre: Nuk¬ 
leáris karotázsszelvények simító szűrése. 

Deák János-KERBOLT Tamás-SZLABÓCZKY Pál: 
Műszaki kőzetjellemzők meghatározása karotázsból, 
példák az OFKFV gyakorlatból. 

D) szekció: 
Molnár Gábor: Adatbázison alapuló, számító¬ 

géppel támogatott feldolgozás hierarchikus hálózat 
segítségével GBM rc-bemutató). 

Detzky Gergely: ESS-Ol-24-en készült szeizmi¬ 
kus felvételeket megjelenítő és szerkesztő szoftver és 
egyes alkalmazásai (demonstráció). 

Bán István-D.ANKHÁzi Gyula-RiGLER György- 
Szo.NGOTH Gábor-Zii.AHi-SEBESS László: A mélyfú¬ 
rási geofizika szerepe a földtani megismerésben a 
mátraaljai lignitterületen (posterelőadás). 

A résztvevők száma: 270 fő (160 geofizikus, 110 
geológus). 

Május 18. A Tudománytörténeti Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Vitális György. 
Szlrovy Géza: Magyar közreműködés a kínai 

kőolajkutatásban 1955-1959 között (vetítettképekkel). 
Vita; Körössy L., Miklósy D.-né. 
A résztvevők száma: 17. 
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Június 2. A Gazdaságföldtani Szakosztály és a MAE 
Talajtani Társasága Talajtechnológiai Szakosztálya 
közös előadóülése. 

Elnök: BoHN Péter, Fehér Ferenc. 
Dömsödi János: A magyarországi láptalajok és a 

tőzegvagyon változása a lápÁcépződés befejezése után. 
Dóda Béla: Az országos tőzegvagyon helyzete, a 

talajjavító nyersanyagok készletmérlege. 
Bartha László: A tőzeglelőhelyek igénybevételé¬ 

nek időszerű gazdaságjogi kérdései és ezek kapcsolata 
a mezőgazdasági hasznosítás, fejlesztés l^etősé- 
geivel. 

Vita: Dömsödi J., B(^ P. 
A résztvevők száma: 23. 

Június 8-13. A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
Szakosztály, és az Alföldi Területi Szervezet, a Magyar 
Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezete, az 
MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Földtudományi 
Szakbizottsága, az lAEG Magyar Nemzeti Bizottsága 
és a Szeged Megyei Városi Tanács VB közreműködé¬ 
sével Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szeminá¬ 
rium, jugoszláviai terepbejárással egybekötve. 

Előadások: 
Juhász József: Megnyitó. 
Papp Gyula: VB-elnök Szeged város tanácsának 

nevében köszönti a megjelenteket. 
Takács Máté: Szeged és térsége településfej¬ 

lesztési adottságai, problémái és a megoldásra váró 
feladatok. 

Dan'K Viktor: Alkalmazott földtani kutatás a Dél- 
Alföldön: Szeged építésföldtani atlaszának átadása a 
városi tanács képviselőjének. 

ZsiLÁK Gy. László: Szeged építésföldtani térképe¬ 
zésének helye a hazai mérnökgeológiai térképezés¬ 
ben. 

Kaszab Imre: Szeged építésföldtani térképezésé¬ 
nek ismertetése és az atlasz bemutatása. 

Jakucs László: A felszínközeli földtani képződ¬ 
mények ismeretének újabb eredményei a térképezés 
területén. 

Török József: A talajvíz mozgásdinamizmusának 
nagytérségi összefüggései a térképezett területtel. 

Galbács Zoltán: A talajvíz kémiai összetétele és 
az egyes komponensek változásának számítógépes 
kapc solatrend szere. 

Barta István: A betonközeli képződmények kén¬ 
tartalma és a talajvíz betonagresszivitása közötti 
összefüggések. 

Kucsora Sándor: Alapozásföldtani térképek és 
azdc alkalmazási lehetőségei a településfejlesztő és 
gyakorló mérnöki tevékenységben. 

Kováts Gábor: Szeged vízellátása közel és közép¬ 
távú koncepció alapján. 

Fényes József-Kuii László: Bugaci vízföldtani és 
geokémiai vizsgálatának eredményei. 

Varsányiné Tóth Irén: A dél-alföldi ásott és fúrt 
talajvízkutak vizének kémiai jellegzetességei. 

Márfai László: A dél-alföldi talajvízmegfigyelő 
kúthálózat új adatfeldolgozási rendszere. 

Barta József: Csongrád megye környezetvédelmi 
gondjai. 

Takács János: A környezetvédelem érvényesülése 
a településfejlesztésben és az általános rendezési ter¬ 
vekben. 

IvÁNYOSi Szabó András: Hidrogeológiai és kör¬ 

nyezetföldtani problémák a Kiskunsági Nemzeti Park 
területén. 

Kuti László: A belvízveszély agrogeológiai prob¬ 
lémái Csongrád megye területén. 

Kucsra Sándor: A Dél-Alföld szennyeződésérzé¬ 
kenységi térképe. 

Ze-NTay Ti^r: A talajjavítás szerepe a környezet¬ 
védelemben. 

Bohn Péter-KucsoRA Sándor-M. Szönyi Judit: A 
széhidrogén-kutatás és -termelés hulladékelhelyezési 
problémái a Dél-Alföldön. 

Mezősi Gábor: Toxikus hulladékelhelyezési lehe¬ 
tőségek környezetföldtani összefüggései a Dél-Al¬ 
földön. 

Kecse Nagy László: Csongrád megye távlati fej¬ 
lesztési koncepciója. 

Hernyák Imre: Szeged és kömy^e környezetvé¬ 
delmi helyzetének feltárása. 

Tóth Görgy-EoERER Frigyes-NA.MES^\SZKY Ká¬ 
roly: A Dél-Alföld új vízgeokémiai szelvénye. 

Slmándy Béla: A Dél-Alföld hidrogeológiai adott¬ 
ságai (felszíni, felszín alatti víz) feladatok, tervek. 

Reznicsek Károly: A talaj vízvisszatartó képessé¬ 
gének hatása a vízlecsapoló rendszerek tervezésére és 
üzemelésére. 

SzöLLÖSY Gyula: A Palicsi-tó vízutánpótlódásá- 
nak kérdései. 

Ottlik Péter: A Dél-Alföld hévízkészlete. 
Muszka Dániel: A hévízfelhasználás szabályozá¬ 

sának lehetőségei az üzemelési gyakorlatban. 
Nagyistók Ferenc: Fürdőzési célra felhasznált hé¬ 

víztermelés üzemelési tapasztalatai Csongrád megyé¬ 
ben. 

Gruber György: Dél-alföldi hévízkutak üzemel¬ 
tetésének tapasztalatai. 

Hart.mann László: Hévízkútnál végzett nátrium- 
tripolifoszfát-adagolás tapasztalatai Mindszent térsé¬ 
gében. 

Gél A György: KSB típusú hévíztermelő búvárszi¬ 
vattyúk üzemelési tapasztalatai Szegvár térségében. 

CsATORDAi Béla-FEKETE Nagy József: Grundfos 
típusú hévízlermelő búvárszivattyúk üzemelési ta¬ 
pasztalatai Szentes térségében. 

Gruber György vezetésével a klinika termálvíz- 
hasznosításának bemutatása a helyszínen. 

A résztvevők száma: 89. 

Jugoszláviai terepbejárás. 

Vezető: Vitális György. 
Szeged-Röszke-Palicsi-tó-Szabadka-Topolya- 

Szentlamás-Törökbecse-Temerin-Üjvidék. 
A Pahcsi-ló vízföldtana, a bácskai lösztábla föld¬ 

tani és vízföldtani viszonyai, a bácskai csatornarend¬ 
szer, a Tisza-völgy hidrológiája és a becsei vízlépcső 
műszaki, illetve építésföldtana. 

Üjvidék-Vcnac-Karlóca-Belgrád-Szendrő-Po- 
zsarcvác-Majdanpek-Klokocevas-Kladovo. 

A Fruska Gora földtani és gazdaságföldtani vi¬ 
szonyai, Duna menti középkori várépítészet építés¬ 
földtana, a Morva-völgy, illetve a Vardar-övezet geo- 
kinetikai viszonyai, a Szerb Érchegység hegységszer¬ 
kezete és ásványi nyersanyagai. 

Kladovo-Vaskapu Erőmű-Traianus-tábla-Kazán- 
szoros-D. Milanovac-Lepenski Vir-Galambóc-Vel- 
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ko Gradisle-Pozsarevác-Kovin-Deliblát-Pancsova- 
Belgrád. 

A Vaskapu-erőmű hidrogeológiája, műszaki és épí¬ 
tésföldtani, az Al-Duna földtani viszonyai, az Al-Duna és 
a Vaskapu szabályozásának története, az Al-Duna a ró¬ 
mai és a Vaskapu szabályozásának története, az Al-E)una 
a rómaiaktól napjainkig, a I>éli-Kárpátok és a Balkán¬ 
hegység hegységszerkezete, a Lepenskd Vir-i 5000 éves, 
üjk^ori település, a delibláti homokpuszta természeti 
földrajzi adottságai, a bánsági szénhidrogén -telepek. 

Belgrád-Nagybecskerek-Melence-Ruszanda-tó- 
Zenta-Magyarkani zsa-Horgos-Röszke-S zeged. 

Melencei gyógyfürdő és az egykori Ruszanda-tó, a 
lecsapolt bánsági tavak vízföldtani és agrogeológiai 
tanulságai, a magyarkanizsai gyógyfürdő vízföldtani 
és balneológiái viszonyai. 

A résztvevők száma: 42. 

Június 15. A Földtani Közlöny szerkesztő bizottságá¬ 
nak ülése. 

Elnök: Hámor Géza. 
A résztvevők száma: 6. 

Június 18-19. Az Oslénytani-Rétegtani Szakosztály 
terepbejárása a Tokaji hegység rétegtani és őslényta¬ 
ni érdekességeinek és az újabb kutatási eredmények 
bemutatására. 

Útvonal: Budapest-Erdőbénye-Sárospatak-Sátor- 
aljaújhely-Kovácsvágás-Telkibánya-Abaújvár- 
Gönc-Boldogkőváralja-Csekeháza-Mád-Megyaszó- 
Budapest. 

A résztvevők száma: 40 fő. 

Július 29. Ellenőrző bizottsági ülés. 

Elnök: Vitális György. 
Résztvevők száma: 5. 

Szeptember 2. Az Általános Földtani Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Nagy Elemér. 
Bisztricsá.\y Ede-MoLDVAY Loránd: Magyaror¬ 

szági földrengésekről. 
J0CHÁ.\É Edeiényi Emőke-KNAUER József-MA- 

Ros Gyula: A Bakony É-i előterének bauxitelőkutatási 
programja. 

Vita: Nagy E., Bisztricsányi E. 
Résztvevők sz;ima: 15. 

« 

Szeptember 14. Az Ásványtan-Geokémiai szakosztály 
és az Agyagásványtani Szakosztály közös előadóülése. 

Elnök: Kiss János. 
Földvári Mária: Ásványok rendszerezése a ter- 

moanalitikai görbék alapján. 
Vita: Kiss J., Viczián I., Rózsavölgyi J., Tóth M., 

Székjmé Fux V. 
Résztvevők száma: 20. 

Szeptember 22. az lAS X. Konferenciájának Előkészítő 
Bizottsága ülése. 

Elnök: Haas János. 
Résztvevők száma: 12. 

Október 5. Az Őslénytani-Rétegtani Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Kecske.méti Tibor. 
Galácz András: Téveszmék az emmoniteszek 

evolúciójával kapcsolatban. 
Szabó János: Jura gastropoda evolúció. 
Résztvevők száma: 16. 

Október 5. a Krjv.í\ Pál-alapítványi Emlékérem lét¬ 
rehozásával kapcsolatos munkabizottság ülése. 

Elnök: Földvári Mária. 
Napirend: 1. Beszámoló a VI. Euroclay Kong¬ 

resszusról, 2. 1987-1988. évi munkaterv megvitatása, 
3. Egyebek. 

Résztvevők száma: 7. 

Október 7. Az Általános Földtani Szakosztály előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Knaler József. 
Jaskó Sándor: A magyar-középhegység neogén 

rögszerkezete. 
Vita: Bállá Z., Barátosi J., Dudko Antonyina, 

Knauer J., Jaksó S. 
Résztvevők száma: 15. 

Október 9. A XXI. Európai Mikropaleontológiai Kol¬ 
lokviumot előkészítő bizottság ülése. 

Elnök: Kecske.méti Tibor. 
Résztvevők száma: 7. 

Október 12. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 
előadóülése. 

Elnök: Kiss János. 
Mészáros János: A gerinces élőlények kőképződ¬ 

ményei. 
Vita: Barátosi J., Nagy G., Weiszburg T., Mészá¬ 

ros J., Kiss J. 
Résztvevők száma: 12. 

Október 19. A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani 
Szakosztály vezetőségi ülése. 

Elnök: Juhász József. 
Napirend: 1. 1987.1. félévi értékelése, 2. Az 1988. 

évi munkaprogram megbeszélése, 3. Egyebek. 
Résztvevők száma: 10. 

Október 29. Az Őslény tani-Rétegtani Szakosztály ve¬ 
zetőségi ülése. 

Elnök: Kecskeméti Tibor. 
Napirend: 1. Beszámoló az 1987. évi tevékeny¬ 

ségről, 2. 1988. évi program megbeszélése, 3. Egye¬ 
bek. 

Résztvevők száma: 8. 

Október 29. A Nemzetközi Bizottság ülése. 

Elnök: Vándoréi Róbert. 
Napirend: Az 1988. évi utaztatási terv. 
Résztvevők száma: 5. 
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November 2. Az Oslénytani-Rétegtani Szakosztály 
előadóülése. 

Elnök: Kecskeméti Tibor. 
Kázmér Miklós: A mecseki-zóna júra-alsókréla 

képződményeinek ősföldrajzi és fáciesproblémái. 
Cs. SoMODY Ágnes: Az Észak-Bakony apii bra- 

chiopodái. 
Vita: Harangi Sz., Vörös A., Nagy I., Knauer J., 

Kázmér M., Kecskeméti T. 
Résztvevők száma: 31. 

November 2. Az Általános Földtani Szakosztály veze¬ 
tőségi ülése. 

Elnök: Nagy Elemér. 
Napirend: 1. Az 1988. évi program megbeszélése, 

2. Az Általános Földtani Szemle szerkesztésének idő¬ 
szerű kérdései, 3. Egyebek. 

Résztvevők száma: 9. 

November 5. A Tudománytörténeti Szakosztály közre¬ 
működésével JUGOVics Lajos emléktáblájának felava¬ 
tása a Badacsony-hegyen. 

Kertész Pál: Megemlékezés Jugovics Lajosról. 
Kopek Annamária: Természetvédelem Badacsony¬ 

ban. 
A Jugovics Lajos-emlékkiállítás és a badacsony¬ 

tomaji tájház megtekintése. 
Résztvevők száma: 20-30 fő. 

November 9. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 
előadóülése. 

Elnök: Kiss János. 
Szakáll Sándor-TAKÁCS József: Kalcit-aragonit 

utáni kvarc-opál pszeudomofózák a Tokaji-hegység¬ 
ben. 

Molnár Ferenc: Üjhutai (Tokaji-hegység) kvarc¬ 
kristályok szakaszos növekedésének nyomon követé¬ 
se folyadék-gáz-zárványok vizsgálatával. 

Résztvevők száma: 20. 

November 16. A Tudománytörténeti Szakosztály veze¬ 
tőségi ülése. 

Elnök: CsíKY Gábor. 
Napirend: Az 1988. évi munkaterv összeállítása. 
Résztvevők száma: 7. 

November 16. A Tudománytörténeti Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: CsIky Gábor. 
Kertész Pál: Jugovics Lajos születésének cente¬ 

náriuma. 
CsiKY Gábor: Emlékezés Pettkó Jánosra születé¬ 

sének 175. évfordulóján. 
Vita: Barátosi J., ÍCőrössy L, Csíky G., Vitális Gy. 
Résztvevők száma: 10. 

November 23. A Mérnökgeológiai és Környezetföld¬ 
tani Szakosztály előadóülése. 

Eln^: Vitális György. 

Várady Tamás: A tervezett Dél-Buda-Rákospa- 
lota rV. metróvonal vonalvezetése. 

Szi.ABóczKY Pál: A rV. metróvonal első szakaszá¬ 
nak földtani és mérnökgeológiai felépítése. 

Scheuer Gyula-AUJESZKY Géza: A FV. metróvonal 
Duna alatti átvezetésének hidrogeológiai vizsgálata. 

Horváth Tibor: Az új osztrák alagütépítési mód¬ 
szer mérnökgeológiai előkészítése. 

Vita: Barátosi J., Gábor N., Háber J., Horváth T., 
Paál T., Szlabóczky Pál., Vitábs Gy. 

Résztvevők száma: 30. 

November 24. Központi előadóülés. 

Elnök: Halmai János. 
B/VLLa Zoltán: Magyarország nagyszerkezeti ké¬ 

pinek eredete. 
Jaskó Sándor: A Magyar-Középíiegység neogén 

rögszerkezete és az Alföld medencealjzata közötti 
összefüggések. 

VicziÁN István: Az agyagásványok eloszlása Ma¬ 
gyarország üledékes formációiban. 

Résztvevők száma: 15. 

December 2. Az Általános Földtani Szakosztály elő¬ 
adóülése. 

Elnök: Nagy Elemér. 
Reich Lajos: A társulati erdélyi (RSzK) kirándulás 

üjabb szakirodalmi információi, valamint kultürtörté- 
neti vonatkozásai. 

Péró Csaba: Az Észak-Erdélyi-középhegység 
(Munpii Apuseni de Nord) földtani alkata. 

Hajdú Dénes: A Tiszántúl délkeleti részének ré¬ 
tegtana. 

Pogácsás György-VÁRNAi Péter-HAJDú Dénes- 
Bércziné Makk Anikó-John Grow-Péró Csaba: A 
Békési-medence tektonikája és kapcsolata az Erdélyi- 
középhegységgel. 

Résztvevők száma: 40. 

December 7. Az Agyagásványtani Szakosztály és az 
MTA Kolloidkémiai Munkabizottsága közös előadó¬ 
ülése. 

Elnök: Ne.mecz Ernő. 
Dékány Imre: Folyadékszorpció szilikátokon és a 

folyamatok termodinamikai elemzése. 
JuHÁszZoltán:Vízgőzabszorpcióagyagásványokon. 
Résztvevők száma: 17. 

December 14. Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály 
előadóülése. 

Árgyelán Gizella: A Nógrád-gömöri bazaltok ob- 
vinjeinck geokémiai vizsgálata. 

Weiszburg Tamás: Újabb adatok a recski wol- 
lastonit ismereteihez. 

Embey Isztin Anul-DoBOSi Gábor-NosKÉVÉ Fa¬ 
zekas GabrieUa-BALOGH Kadosa: Cj bazalt előfordu¬ 
lás Magyarországon (bejelentés). 

Résztvevők száma: 19. 

December 14. A Földtani Közlöny szerkesztő bizottsá¬ 
gának ülése. 

Elnök: Hámor Géza. 
Résztvevők száma: 5. 
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December 14. Az Ásvány gyűjtő Szakcsoport vezető¬ 
ségi ülése. 

Elnök: VÁRHEGYI Győző. 
Napirend: 1. Az 1988. évi munkaterv, 2. A Termé¬ 

szettudományi Múzeum felkérése, javaslatai, állás- 
foglalása, 3. Egyebek. 

Résztvevők száma: 4. 

December 15. A XXI. Európai Mikropalentológiai 
Kollovium előkészítő bizottsága ülése. 

Elnök: Kecske.méti Győző. 
Résztvevők száma: 8. 

December 15. A Mérnökgeológiai és Környezetföld¬ 
tani Szakosztály Klubestje diavetítéssel. 

Elnök: Juhász József. 
Vitális György-CsERNY Tibor: Beszámoló az 

1987. évi mérnökgeológiai és környezetföldtani sze¬ 
mináriumról és a jugoszláviai terepbejárásról. 

ScHWEiTZER Ferenc-FoDOR Tamásné: Beszámoló 
a Xn. INQUA Kongresszusról (Canada). 

Résztvevők száma: 25. 

December 17. A Tudománytörténeti Szakosztály veze¬ 
tőségi ülése. 

Elnök: CsíKY Gábor. 

Napirend: 1. A Csehszlovák-Lengyel-Magyar 
Trilaterális szimpózium előkészületei, 2. Az 1988. évi 
Földtani Tudománytörténeti Nap programja, 3. Egye¬ 
bek. 

Résztvevők száma: 6. 

December 17. A Tudománytörténeti Szakosztály év¬ 
záró előadóülése. 

Elnök: CsíKY Gábor. 

CsÍKY Gábor: Beszámoló és megemlékezés az 
1987. évről. 

Hála József: A pisai INHIGEO-szimpóziumra ké¬ 
szült tanulmánykötet bemutatása. 

CsíKY Gábor: Beszámoló a pisai-páduai XUI. IN- 
HIGEO-szimpóziumról. 

Vita: Reich L, Kecskeméti T., Csücy Gábor. 
Résztvevők száma: 13. 

A Magyarhoni Földtani Társulat Területi Szervezeteinek 

1988. január-december havi ülésszakán elhangzott előadásai 

Alföldi Területi Szervezet 

Január 26. Előadóülés Szolnokon. 

Elnök: Révész István. 
Bujdosó Imre-HAjpú Dénes-HAJoC József- 

Olasz József-SZALAY Árpád-TATÁR Andrásné: Be¬ 
számoló a szénhidrogén-kutatási témakörben Francia- 
országban végzett tanfolyamról. 

Résztvevők száma: 25. 

Február 9. Előadóülés Szegeden. 

Elnök: Szederkényi Tibor. 
Hetényi Magdolna: A szervesanyag evolúciós 

folyamatának nyomonkövetése: az érdesség fokoza¬ 
tainak jelzése az elemi összetétel változásával. 

Pápai László: Hazai barnakőszeneink egyik leg¬ 
főbb minőségronU) összetevője, a kéntartalom. 

Molnár Sándor: A nyomelemek eloszlásának 
néhány jellemzője az Alföld alsókréta vulkanitjai- 
ban. 

Vita: Szederkényi T., Molnár B., Vető I., Oswald 
Gy. 

Március 22. Előadóülés Szegeden. 

Elnök: Szederkényi Tibor. 
Valcz Gyula: A makói kutatás helyzete. 
SiNKÓ József: A kiskundorozsmai mező újabb 

kutatási eredményei. 
Magyar Lás^ó-PAPP Györgyné-HARMATH Já- 

nosné: Cj mező a szegedi kutatási területen: Ásott- 
halom-É. 

Vita: Szederkényi T., Koncz I., Horváth I., Valcz 
Gy., Révész I. 

Résztvevők száma: 21. 

Április 26. Előadóülés Debrecenben. 

Elnök: Mucsi Mihály. 
SzÉKYNÉ Fux Vilma: Az őslénytan oktatása a Deb¬ 

receni Tudományegyetemen. 
SC.MEGi Pál: A tokaji Nagyhegy pleisztocén kép¬ 

ződményeinek malakológiai vizsg^ata. 
SzöőR G>aila-BALÁZS Éva: A mezőtúri burkoló¬ 

tégla felületén tapasztalható ásványkiválásokról. 
Rózsa Péter-SzöóR Gyula: Klinkertéglák vizsgá¬ 

lata mikroszkóppal, modális elemző módszerrel. 
Vita: Mucsi M., Szöőr Gy., Sümegi P., Barta I., 

Kovách Á., Mikó L., Lóki J. 
Résztvevők száma: 15. 

Május 13-14. A geológia szerepe a természet- és kör¬ 
nyezetvédelemben c. ankét Kecskeméten. 

Közös rendezés a Mérnökgeológiai és Környezet¬ 
földtani Szakosztállyal, a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóságával és a SZAB Földtudománjri Szakbi¬ 
zottságával. 

Elnök: Tóth Károly, Bohn Péter, Szederkényi 
Tibor, HÁ.MOR Géza. 

Tóth Károly, a KNP igazgatója: Megnyitó. 
Tardy János: A földtani természetvédelem elmúlt 

tíz esztendejének eredményei, gondjai és aktuális kér¬ 
dései Magyarországon. 

Bohn Péter: Az Országos Alapszelvény Program 
és a természetvédelem. 

Kopek Annamária: Bányászati tevékenység kiha¬ 
tása közép-dunántúli természetvédelmi területekre. 

Kuti László: A síkvidéki geológiai térképezés 
eredményeinek felhasználása az Alföld környezetvé¬ 
delmi kutatásainak megalapozásában. 
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Molnár Béla: Földtani célvizsgálatok a nagy¬ 
alföldi természetvédelmi területeken. 

Fehér József-GEIOER János: A Duna-Tisza közi 
fut^omok felhalmozódási folyamatainak rekonstruk¬ 
ciója. 

Hahn György: Az ásványvagyon oltalma a kör¬ 
nyezetvédelem mostohagyermeke. 

Rózsavölgyi János: Talajásványtani adatok kör¬ 
nyezetvédelmi értékelése. 

Jósa Emő-JózsA Gábor-ZsiLÁK György László: 
Különböző halmazállapotú nem veszélyes hulladékok 
elhelyezése laza törmelékes kőzetekben. 

Farkas Péter: A Balaton déb vízgyűjtő területének 
környezetföldtani és agrogeológiai kutatási eredmé¬ 
nyei. 

Maoyari Gábor: A budai barlangok felszíni terü¬ 
letének beépítése és környezetföldtani vonatkozásai. 

Nemere Péter: Új szempontok egy régi elképzelés 
felelvem'téséhez - a Duna-Tisza Csatorna. 

Hámor Géza: Összefoglalás. 
Vita: Rózsavölgyi J., Szederkényi T., Bohn P., 

Kuti L., Zentai T., Tardy J., Molnár B., Sütő Z. 
Az előadóülésekhez terepbejárás csatlakozott a 

Kiskunsági Nemzeti Park területén. Szakmai vezetők: 
Molnár Béla és Iványosi Sz. András. 

Résztvevők száma: az előadásokon: 45, a terep- 
bejárásokon: 25. 

Június 2-3. A matematikai tudományok szerepe és al¬ 
kalmazási lehetősége a földtani kutatásban c. II. Geo- 
matematikai Ankét. 

Az ankét védnökszervezetei: Közp«iti Statisztikai 
Hivatal Számítástechnika és Ügyvitelszervező Válla¬ 
lat, Magyar Szénhidrogén-ipari Kutató-Fejlesztő Inté¬ 
zet, Magyar Állami Földtani Intézet, MTA Szegedi 
Akadémiai Bizottsága Földtudományi Szakbizott¬ 
sága. 

Elnökök: Grasselly Gyula, Lelkes Péter, Fülöp 
Miklós, Károsi Csaba, Szentgyörgyi Károly. 

Grasselly Gyula: Megnyitó. 
Majtényi György: A SZÜV online információs 

rendszere a legáltalánosabban vett geológiai informá¬ 
ciócsere lehetősége. 

FClöp Miklós: A nem newtoni folyadékáramlások 
vizsgálata a Navier-Stokes differenciálegyenletekkel 
és véges elemek módszerével. 

BE.NCSIK István: A fekete doboz problémája. 

A) szekció: Számítógépes programok és program- 
rendszerek. 

Szügyi György: A SZÜV online információs 
rendszerének potenciális realizácija az SZKFl szegedi 
üledékföldtani adatbázis esetére - megvalósíthatósági 
vizsgálat. 

Lelkes Péter: Cluster-anaHzisek. 
Lukács Andrea-LuKÁcs Ottó: Kőzetszámítási 

program a magmás kőzetek Streckeisen-féle osztályo¬ 
zásának módosítására. 

Kazinczy Gábor: Bányaüzemi vízszintsüllyesztő 
kútrendszer optimalizálása C-64 típusú számítógép 
segítségével. 

Bússá Péter-POLYÁK Mariann: A bányaüzemi 
geológus munkáját segítő programrendszer. 

Elód Szaniszló: Számítógépes sztereoképek előál¬ 
lítása és alkalmazása a bányageológiában. 

B) szekció: Numerikus módszerek, geostatisztika. 

Göncz Gábor-KÉSMÁRKY István-MAKÁRY Ele¬ 
mér: Szeizmikus időtérkép-transzformáci<^. 

Kés.márky István: Számítógépes térképszerkesz¬ 
tés a geológiai elveknek megfelelően. 

ZlsiDAY Galgóczy Béla-MiKOLAi István: Bonyo¬ 
lult felépítésű érchatárok matematikai optímalizá- 
ciója. 

Molnár Sándor: Vertikus típusú rendszerek meg¬ 
figyelhetőségéről és irányíthatóságáról. 

Völgyi László: Felhasználói tapasztalatok a play- 
analízis Monte-Carlo-szimulációjáról a szénhidrogén¬ 
perspektívák becslésében. 

Balázs László: Lineáris regresszió mindkét vál¬ 
tozójában hibát tartalmazó sztochasztikus kapcsolat 
esetén. 

Baráti Zoltán: Szemcseösszetételi görbe számítá¬ 
sa spline-függvénnyel. 

C) szekció: Természeti földrajz, klimatológia. 

Tözsa István: Mikroszámítógépes kömyezetinfor- 
mációs rendszer. 

Rakonczai János: Néhány egyszerű statisztikai el¬ 
járás az emberi tevékenység hatásának feltárása fel¬ 
szín alatti vizek példájában. 

Nánai Csaba-ZsiDAi Attila: Az izovaialas térké¬ 
pek kartometriai elemzése számítógéppel. 

Károssy Csaba-Kiss Miklós-TöTH György: A 
nagy fény tevékeny ség hatása a Péczely-féle makroszi- 
noptikus helyzetek változékonyságára. Összefüggé¬ 
sek az interplanetáris mágneses térszektorok határ át¬ 
meneti és a Péczely-féle makroszinc^ükus helyzetek 
között. 

Károssy Csaba-PÉNTEK Kálmán-PusKÁs János- 
Veress Márton: Függvénykapcsolatok és matemati¬ 
kai modellek alkalmazása felszíni bárikus mező tipi¬ 
zálásában. 

D) szekció: Korrelációs problémák, modellek. 

Elek István György: Porozitásbecslés PCA-val. 
Kiss Balázs: Á törmelékes kőzetek kompaktáltsá- 

gának numerikus vizsgálata. 
Dercsényi László: Matematikai szimulációk al¬ 

kalmazása a pórusgeometria és póruskonnektivitás 
vizsgálatában. 

Hara.\gi Szabolcs: A Mecsek hegység! alsókréta 
vulkánitok statisztikai vizsgálata. 

FCgedi P. Ubul: Matematikai módszerek alkalma¬ 
zása bizon>aalan dokumentációjú földtani adatok ér¬ 
tékelemzésére. 

Geiger János: Az entrópia néhány szedimentoló- 
giai alkalmazása. 

Huszár Gyula: Egyes iharkút! karsztbauxit-tele- 
pek vizsgálata kőzetkémiai adatok alapján. 

Gyuricza György: A klasszikus szövet-szemcse- 
összetételi elemzések és értelmezések automatizálása. 

Verme;s János: Ülepedés! helyzetek - szemcse- 
eloszlás-típusok. 

Detre Csaba-LANTOS Miklós-Ó Kovács Lajos: 
A Coenothyris vulgáris középsőtriász Brachiopoda- 
faj magyarországi morfotípusai. 

Latrán Béla-SZALAY Judit: Szénminőségi para¬ 
méterek terepi számítógépes feldolgozása korrelációs 
feladatokhoz. 
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CsEPREOl András: A Dunántúli-középhegység 
karsztvízszínt-változásainak ingadozása. 

Székely Ferenc: Hidrogeokémiai transzportmo- 
dellek alkalmazása a vízgazdálkodásban. 

Résztvevők száma: 115. 

Szeptember 13. Ankét hajdúszoboszlón „A szénhidro¬ 
gén-kutatás újabb eredményei az Alföldön’’ címmel. 

Elnök: Mezősi József. 
Földes Tamás-HNisz.\É Osvai Mária: A földesi 

kutatási terület szénhidrogén-földtani viszonyai. 
Koncz István: A felsőpannóniai képz^mények 

jelentősége a szénhidrogén-képződésben. 
Balogh József-FöLDES Tamás: A műszerkabi¬ 

nok által szolgáltatott információk kritikai értelme¬ 
zése és felhasználhatósága a rétegvizsgálatok terve¬ 
zéséhez. 

Vad>^z Enikő: A Kőolajkutató Vállalat Hajdúszo¬ 
boszlói Üzemének kutatási területén mélyített világ¬ 
banki fúrások kutatási eredményei, különös tekintette 
az Egyek-1-re. 

SZENTOYÖRGYI Károly: Az ÉNy-tiszántúli me¬ 
zozoikum helyzete a Mecsek-máramarosi övezet- 
bői. 

Vita: Székyné Fux V., Mezősi J., Szentgyörgyi K., 
Lipták E., Csicsely Gy., Pugner S. 

Résztvevők száma: 23. 

Október 25. Előadóülés Orosházán. 

Elnök: Révész István. 

Dél-dunántúli 

Február 16. Klubdélután Pécsett. 

Elnök: Koch László. 
Érdi-Krausz Gábor: Vetített képes úti élménybe¬ 

számoló Koreáról. 
Résztvevők sziima: 36. 

Március 31. Előadóülés a Magyar Geofizikusok Egye¬ 
sülete Mecseki csoportjával lU)zösen, Pécsett. 

Elnök: Szabó János. 
GéRESI Gyula-SZABÓ János-WÉBER Béla: Az 1986. 

évi kísérleti légigeofizikai mérések előzetes földtani 
eredményei. 

Vita: Zelenka T., Wéber B., Géresi Gy., Heg>a J., 
Várszegi K., Kovács E., Szabó J. 

Résztvevők száma: 12. 

A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Ba¬ 
ranya megyei Bizottsága, a Baranya megyei válla¬ 
latok és gazdaságok védnöksége mellett, a MTESZ, a 
MKI és a TIT Baranya megyei Szervezete, valamint a 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Janus Pannonius 
Tudományegyetem, az MTA Regionális Kutatási 
Központja „Tudásunkkal Baranyáért” címmel tudo¬ 
mányos rendezvényeket szervezett március 4—31-e 
között. 

Ezeken a rendezvényeken a területi szervezel az 
alábbi előadásokkal vett részt: 

Kaszás Ferenc: Megsüllyedt épületek alap- és al¬ 
talajmegerősítésének tapasztalatai. 

ZsÖRi Gyula: Végegyháza-nyugat kutatásának 
szénhidrogén-földtani erwhnényei. 

Csató István: Neogén fáciesek és a szénhidrogén¬ 
akkumulációk kapcsolauinak vizsgálata szeizmikus 
és karoiázsadatok alapján Dévaványa déU területré¬ 
szén. 

CsicsEY György: Dévaványa és környéke kutatá¬ 
sának szénhidrogén-földtani erdményei. 

Vita: Pap S., Szentgyörgyi K.-né., Török J.-né., Kiss 
Balázs, Révész I., Kurucz B., Csicsey Gy., Csató I. 

November 15. Előadóülés Szegeden. 

Elnök: Zent a Y Tibor. 
Dobosné Hortobágyi Erika-SzóNOKY Miklós: A 

nagyárpádi felsőpannóniai (balatoni em.) feltárás mol- 
luszkaanyagának vizsgálata. 

Gévay Gábor; Kvázikristályok. 
Mucsi Mihály-FARKAS Zsuzsanna: Homoktestek 

belülről. 
Vita: Molnár Á.-né., Gévay G., Mezősi J., Sze¬ 

derkényi T., Molnár B., Mucsi M., Pap S., Tanács J., 
Valcz Gy., T. Kovács G. 

Résztvevők száma: 35. 

November 15. Vezetőségi ülés Szegeden. 

Elnök: Zentay Tibor. 
Napirend: 1. Az 1988. évi munka értékelése, 2. Az 

1989. évi munkaterv, 3. Az 1988. évben kiemelkedő 
munkát végzett aktívák jutalmazása. 

Résztvevők száma: 7. 

Területi Szervezet 

Kassai Miklós: A természeti kömyezetpotenciál 
mint a tervszerű környezetgazdálkodás (kömyezetfej- 
lesztés, környezetvédelem). 

Barsá.nyi Lajos: Baranya megye építőanyag-bá¬ 
nyászatának és talajjavító ásványi nyersanyagainak 
gazdasági-fejlesztési kérdései. Termékbemutató. 

Tóth István: Baranya megye különleges díszítő¬ 
kő-potenciálja. Termékbemutató. 

Rónaki László; Baranyai karsztterületek kömye- 
zeifejlesziésének, környezetvédelmének vezérvonala. 

Érdi-Krausz Gábor; Hosszabb távú működési le¬ 
hetőségek a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál. 

Mach Péter: Stabilizációs meggondolások történe¬ 
ti háttere. 

Április 26. Információbörze Pécsett. 

A rendezvényen az alábbi témakörökben hangzot¬ 
tak el rövid információk, tájékoztatók: 

- a dél-dunániúb régióban folyó kutatások földtani 
eredményei, 

- a mecseki feketekőszén-kutatás helyzete, a kuta¬ 
tások újabb földtani és gazdasági eredményei, 

- a hazai földrengések bekövetkezésének idő- és 
térbeli szabályszerűségei, 

- a fekedi radioaktív hulladéklerakó létesítésének 
problémái. 

Elnök: Kassai .Miklós. 
Tájékoztatót tartottak; N'é.meth Gusztáv, Kovács 

Endre. Szilágyi Tibor, .Medly Lajos, Ko.n'Rád Gyula, 
Kassai Miklós. 

Vita: Hegyi J., Kassai M., Major G., Szilágyi T., 
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Wéber B., Németh G., Kovács E., Mendly L, Barabás 
A., Konrád Gy. 

Résztvevők száma; 33. 

Május 18. Előadóülés Pécsett. 

Elnök: Bóna József. 
SüTÖNÉ SÁNTÁI Máría: A Kunsági Emelet mikro- 

plankton-együttesei a Zsámbéki-medencében. 
Nagy István; Mikrotinoidea nov. superfam. új kő¬ 

zetalkotó Protozoa főcsalád a dél-dunántúli felsőjura 
képződményekből. 

Résztvevők száma: 15. 

Június 7. Előadóülés Pécsett. 

Elnök: Koch László. 
Kassai Miklós: A földtani környezeti tervezés alap¬ 

vonásai a MAPI Dél-dunántúli területi Szolgálatánál. 
Chikán Géza-KÓKAI András: Beszámoló a Dél¬ 

dunántúli Osztály elmúlt hároméves tevékenységéről. 
Konrád Gyiüa: A Kárpát-medencei földrengések 

időrendi elemzése. 
Vita: Tóth I., Heténjá R., Koch L., Virágh K., Kas¬ 

sai M., Lipi I., Várszegi K., Konrád Gy., Csalagovits 
I., Kókai A., Chikán G., Várhegyi A. 

Résztvevők száma: 23. 

Augusztus 3. Bejelentés, helyszíni bejárással. Közös 
rendezésben a Mecseki Liász Klubbal. 

Elnök: Balázs László. 
HiPS Kinga-NAGY Ágoston-PATAKI Zsolt; Őshül¬ 

lők nyomában a Mecseki Szénbányák pécsbányai kül¬ 
fejtésében. 

Résztvevők száma: 60. 

Október 25. Előadóülés Pécsett. 

Elnök: Barabás Andor. 
Koch László: Geomorfológiai célvizsgálatok a 

Nyugat-Mecsekben. 

Vita: Bóna J., Barabás A., Wéber B., Majoros Gy., 
Koch L. 

Résztvevők száma: 24. 

November 15. Előadássorozat közös rendezésben 
a Mecseki Liász Klubbal. 

Elnök: Barabás Andor. 
AL.MÁSY Ibolya: A kantavári kőfejtő Ostracoda 

faunája. 
K0Z.VIA Tibor; Üjabb adatok Kantavár és környé¬ 

kének geológiájához. 
CsicsÁK József: A Jakab-hegyi Hcnnokkő Formá¬ 

ció „átmeneti" rétegeinek vizsg&ta. 
Bujtor László: A nagyvátyi-völgy pannon réteg¬ 

sorának őslénytani-szedimentológiai vizsgálata. 
Fehér Tamás-MoLNÁR Attila: A cserdi konglome¬ 

rátum kavicsanyaga és a nyugat-mecseki gránit ás¬ 
ványkőzettani vizsgálata. 

Kulcsár Anikó-TARI Gábor-TöRÖK Ferenc. Tek¬ 
tonikai megfigyelések az északi pikkely területén. 

Vita: Wéber B., Fazekas V., Kozma T., Barabás 
A., Hámos G., Csicsák J., Vermes J., Sütő Z.-né., 
Bujtor L., Fehér T., Molnár A., Török Á. 

Résztvevők száma: 43. 

November 16. Vezetőségi ülés. 

Elnök: Tóka Jenő. 
.Napirend: 1. 1989. évi munkaterv, 2. 30 éves jubi¬ 

leumi rendezvények, 3. Tájékoztató a Baranya megyei 
MTESZ VB-ülésén tartott beszámolóról, 4. Jutalma¬ 
zások, 5. Egyéb ügyek. 

Résztvevők száma: 6. 

December 6. Előadóülés közös rendezésben a Mecseki 
Liász Klubbal. 

Elnök: Bóna József. 
SoLY.MOSi Franciska: Földtani kutatási adatok tel¬ 

jes vertikumú korszerű feldolgozása. 
Vita: Mikolai I., Schmidt J., Papp I., Solymosi F. 
Résztvevők száma; 23. 

Észak-magyarországi Területi Szervezet 

Január 28. Klubdélután Miskolcon. 

Elnök; Némedi Varga Zoltán. 

NÉ.MEDI Varga Zoltán: Az 1988. évi munkaterv 
rövid ismertetése. 

Szederkényi Tibor: A Kanadai-pajzs magyar ku¬ 
tató szemében. Földtani térképezési tapasztalatok 
Észak-Labradorban c. diavetíléses beszámoló. 

Résztvevők száma; 18. 

Február 25. Előadóülés Miskolcon. 

Elnök: Juhász András. 

RadócZ Gyula: A Szendrői-hegységet övező har¬ 
madidőszaki medenceüledékek. 

SzE.NTPÉTERi Ildikó: A Szendrői-hegység alsó¬ 
miocén képződményei és kapcsolatuk a Rudabányai- 
hegységgel. 

Vita: Némedi V. Z., Szalai I., Juhász A. 
Résztvevők száma: 17. 

Március 31. Vezetőségi ülés. 

Elnök: NÉ.MEDI Varga Zoltán. 
Napirend: 1. A területi szervezet 1980-1987-ig 

terjedő időszakának munkájáról szóló beszámoló¬ 
előkészítése, 2. A Borsodi Műszaki és Közgazdasá¬ 
gi Hetek programjának rögzítése, 3. Aktuábs problé¬ 
mák. 

Résztvevők száma: 7. 

Március 31. Előadóülés. 

Elnök: Madai László. 
Molnár Imre: A visontai külfejtés déli mezőkap¬ 

csolásának földtani viszonyai. 
Vita: Némedi V. Z., Hegedűs K., Goda L, Madai 

L., Juhász A., Józsa G. 
Résztvevők száma: 11. 

Április 28. Előadóülés. 

Elnök: Némedi Varga Zoltán. 
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Juhász András: Kelet-borsodi barnakőszén-kép¬ 
ződés lápöveinek rekontrukciós vizsgálata. 

SZALAI István-PETROVics Dona-BRAUN László: A 
Szendrői-hegység belső szerkezete reflexiós szelvé¬ 
nyek alapján. 

Vita: Némedi V. Z., Goda L 
Résztvevők száma: 18. 

Május 26. Ankét. 

Elnök: Csókás János. 
Somfai Attila: Az ásványi nyersanyagokkal kap¬ 

csolatos kutatások helyzete a Nehézipari Műszaki 
Egyetem Földtani Intézetében. 

Rakács Ernő: A Nehézipari Műszaki Egyetem 
Geofizikai Tanszékénak kutatásai az észak-magyar- 
országi régióiban. 

Mátyás Ernő: A nemfónes ásványi nyersanyagok 
kutatásának és hasznosításának helyzete a Toluji- 
hegység területén. 

Juhász András: A kőszmkutatás időszerű kérdései 
a Borsodi Szénbányák esetében. 

RadócZ Gyula: A Borsodi-medence mélyföldtani 
ismeretessége a nyersanyagkutatások szempontjából. 

Goda Lajos: Az építőipari nyersanyagkutatás és 
hasznosítás kérdései Észak-Magyarországon. 

Madai László: Külfejtésre alkalmas lignitterületek 
kutatásának jelenlegi helyzete és problémái. 

SZALAi István-BoKODY Tamás-BRAUN László- 
Király Ernő: Az alkalmazott geofizikai kérdései 
Észak-Magyarországon. 

Vita: Nónedi V. Z., Csókás J., Szc4colai Gy., Ker- 
bolt T. 

Résztvevők száma: 37. 

Június 8. Nógrádi Napok. A nógrádi terület földtani 
kutatásának újabb eseményei címmel előadóülés a 
Miskolci Akadémiai Bizottság Geo munkabizottságá¬ 
val és az OMBKE Bányászati szakosztálya Nógrádi 
Szervezetével közös rendezésben, Salgótarjánban. 

Elnök: NÉ.MED1 Varga Zoltán. 
Halmai János-HÁMOR Géza-HÁ.MOR Tamás-JÁM- 

BOR Áron: A nógrádcserháti alapkutatások földtani 
eredményei. 

Prakfalvi Péter-RACscsÁK György: A karancs- 
hegységi ércindikációk és perspektívák. 

Radócz Gyula-SZARVAS Imre: Szénelőkutatások 
újabb eredményei a Nógrádi-medencében. 

Lonsták László: A Nógrádi riolittufák hasznosí¬ 
tási lehetőségei. 

József Gábor: A’ Dobroda-Vole-völgyi vízkuta¬ 
tások eredményei. 

Prakfalvi Péter-SZLABÓCZKY Pál: A Nógrád me¬ 

gyei átmeneti veszélyes hulladéktároló földtani meg¬ 
alapozása. 

Résztvevők száma: 42. 

Október 20. Földtani tanulmányút Tokaj hegyalján. 

A tanulmányút vezetője: Mátyás Ernő. 
Mátyás Ernő: A Tokaj-hegység ásványi nyers¬ 

anyag-kutatásainak eredményei és a kutatás-fejlesztés 
fő irányai (előadással egybekötött termékbemutató). 

Zelenka Tibor: A Tpkaji-hegység helye és szere¬ 
pe az országos Érc- és Ásványbányák ásványi nyers¬ 
anyag-gazdálkodásában. 

Mátyás Tibor: Új, korszerű ásványvizsgálati 
módszerek a Hegyaljai Művek központi laboratóriu¬ 
mában. 

Bányalátogatások a Rátka-újhegyi bentonit- és a 
klinoptilobtos zeohtbányákban. 

A tállyai ExcsY-féle ásványgyűjtő múzeum meg¬ 
tekintése. 

Résztvevők száma: 34. 

Október 27. Előadóülés. 

Elnök: Némedi Varga Zoltán. 
Szlabóczky Pál: A Hemád-zóna működésének je¬ 

lenkori megnyilvánulásai (vízrajzi, hidrogeológiai). 
Kiss Péter: Az Edelény FV. terepi kutató ereszke 

kihajlásának vízföldi tapasztalatai. 
Vita: Radócz Gy., Némedi V. Z. 
Résztvevők száma: 9. 

November 24. Rendkívüli vezetőségi ülés. 

Elnök: .\é.medi Varga Zoltán. 
1. A Tiikárválasztás előkészítése, 2. Az 1988. évi 

jutalmazások megbeszélése. 
Résztvevők száma: 4. 

November 24. Előadóülés. 

Elnök: Né.medi Varga Zoltán. 
Molnár Dezső: Bányabeli szeizmikus-reflexiós 

mérések számítógépes kiértékelése. 
HegedCs Károly: Az ormosbányai bányászkodás 

története, megszüntetése, állapota, helyzete. 
Résztvevők száma: 12. 

December 8. Évzáró klubdélután. 

Elnök: Goda Lajos. 
1. Az 1988. évi beszámoló, 2. Tiikárválasztás, 3. 

Prakfalvi Péter dél-koreai útibeszámolója. 
Résztvevők száma: 33. 

Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet. 

Március 24. A Magyarhoni Földtani Társulat és a 
Veszprémi Akadémiai Bizottság Földtani Munkabi¬ 
zottsága 1988. évi beszámolóülése Veszprémben. 

Elnök: Kéri János. 

Összefoglaló előadások: Császár Gáza (MAPI), 
Rezesi Géza (ELGI), Klespitz János (Középkő Kő¬ 
bánya Vállalat), Szöcs András (BKV), Jankovics 
Bálint (Bakonyi Bauxitkutató Vállalat). Bárdos 
Miklós (Fejér megyei Bauxitbánya Vállalat), Glt- 

.MA.NN György (Dorogi Szébányák), Gondozó György 
(Oroszlányi Szénbányák), Makrai László (Veszpré¬ 
mi Szénbányák). 

Vita: Makrai L., Knauer J., Klespitz J., Császár G., 
Bartók A. 

Résztvevők száma: 66. 

Április 28. Előadóülés Veszprémben. 

Elnök: Kéri János. 
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Futó János-BAKÓ Tamás: Földtani-geomorfoló¬ 
giai térképezés a Tábor-hegy-Molnárküti-árok kör¬ 
nyékén. 

Pálfy József: Az 1985. augusztus 15-i berhidai 
földrengés és hatásterülete. 

JoCHÁNÉ Edelényi Emőke: A felsőkréta üledék¬ 
képződés kezdeti időszakának ősföldrajzi viszonyai. 

Veress Márton-Furó János: Fedett, középs^réta 
més^őből felépült térfelszíneken végbement lepusz¬ 
tulás és felhalmozódás kimutatása a Bakony hegység¬ 
ből, fosszilis, eltemetett karsztos mélyedésekkel. 

Budai Tamás-CsiLLAO Gábor-DoszTÁLY La- 
Jos-Góczán Ferenc-KoLOSZÁR László-ORAVECZXÉ 
SCHEFFER Anna-SlEGL Károlyné: Helyzetkép a Bala- 
ton-felvidéki triász rétegtanáról, a földtani térképezés 
alapján. 

Vita: Jocháné E. E., Császár G., Futó J., Mind- 
szenty A., Pálfy J., Knauer J., Muntyán I., Bakó I., 
Csillag G. 

Résztvevők szrima: 37. 

Május 12. Előadóülés Veszprémben. 

Elnök: Kéri János. 
Farkas Sándomé: Vízszállító-képesség elemzése 

a Nyírádi-medencében. 
Horváth Ernő: A felsőpbocén rétegtani, ősnö¬ 

vénytani és ősföldrajzi képe a Nyugat-Dunántúlon. 
Huszár Gyula-O Kovács Lajos: Egyes iharkúti 

karsztbauxit-telepek vizsgálata kőzetkémiai adatok 
alapján. 

SZABADVÁRY LászlÓ-ZiLAHY SEBESS LászlÓ-PÁPA 
András: Geofizikai kutatómódszerek újabb lehetősé¬ 
gei a földtani, víz- és környezetvédelmi kutatásban. 

Vita: Nándori Gy., Sebestyén I., Knauer J., Kéri J., 
Posgay K. 

Résztvevők száma: 27. 

Június 23. Az OMBKE-vel közös előadóülés Balaton- 
almádiaban. 

Elnök: Kéri János: 
Tóth Almos: Gondolatok a kutatásról. 
Mecsxóber Miklós-SzAKÁLY Áron: A fürógépfej- 

lesztés lehetőségei hidraulikus hajtásnál. 
Balog Iván: Fejlesztési eredmények a fúrólyuk- 

beli bauxit minősítése témájában. 
Falus Gábor-Go.VDOZÓ György: Kombinatív kuta¬ 

tási módszerek alkalmazása a barnakőszén-kutatásban. 

Kárpáti István-NÁD Béla: A geoelektromos ré¬ 
tegkövetéses módszer (GRK) alkalmazási lehetőségei 
a barnakőszén-kutatásban. 

Hozzászólók: R. Szabó I., Bartók A., Molnár P., 
Károly Gy., Balogh I., Tóth Á., Kéri J., Gondozó Gy., 
Faller G. 

Résztvevők száma: 46. 

Október 14. Litosztratigráfiai szeminárium Veszprém¬ 
ben. 

Kaiser Miklós: Kvarter. 
Jámbor Áron: Pannon. 
Hámor Géza: Miocén. 
Bermiardt Barna: Oligocén-Eocén. 
Knauer József: Júra, Kréta. 
Vita: Budai T., Kázmér M., Hámor G., Haas J., 

Bihari D., Csillag G., Ság L., Horváth E., Knauer J., 
Kázmér M., Mindszenty A., EÍudko A., Veress A., Ba¬ 
log A. 

A szemináriumhoz terepbejárás kapcsolódott a 
Balaton-felvidék legfrissebb litosztratigráfiai egysé¬ 
geinek bemutatásra. 

Vezetők: Budai Tamás, Csillag Gábor, Kolo- 
szÁR László. 

Résztvevők száma: 53. 

November 22. A Dunántúli-középhegység EK-i részé¬ 
nek bányavízvédelme, és ennek hatása a térség víz- 
gazdálkodására c. ankét Tatabányán. 

Elnök: Kéri János. 
Gutma-NN György-SzCcs József: A Dorogi Szén¬ 

bányák vízvéldelme és szerepe a térség vízgazdálko¬ 
dásában. 

Jáki Rezső-SziLÁGYi Gábor: A tatabányai bá¬ 
nyák vízhozam-korlátozó intézkedéseinek eredmé¬ 
nye, valamint a csordakúti karsztvízvisszatáplálás 
helyzete. 

Tósné Lukács Judit: Mány K vízföldtani helyzete 
és tervezett vízvédelme. 

Siposs Zoltán: A Gerecse DK előterében a fedő¬ 
hegység vízföldtani helyzete. 

Gordos Árpád: A térség ivóvíz-gazdálkodásának 
helyzete. A bányavíz szerepe a vízellátásban. 

Vita: Tóth Gy., Szakái Á., Gordos Á., Gerber P., 
Vörös V., Pelricsek J., Muntyán I., Szűcs J., Tóth Gy., 
Nemes S., Jocháné E. E., Bere I. 

Résztvevők száma: 57. 
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Balogh A. - H a a s /.; A váci Nagy szál Dachsteini Mészköve 

J. tábla - Pia te 1. 

1. Az onkomikrii fácies szöveti képe. +N 
Texture of ihe oncomicriie facies. +N 

2. A bic^lmikrii fácies szöveti képe. +N 
Texture of the biopelmicrite facies. +N 



Balogh A. - H a a s /.; A váci Nagyszál Dachsteini Mészköve 

1 

2 

11. tábla - Plate II. 

1. Az onkopátit fácies szöveti képe (az onkoid macában Dasycladacea). +X 
Texture of the oncosparile facies (wiih a dasycladacean alga as the oncoid 

nucleus). -t-X 

2. Az Ortonella sp. kék-zöld alga me^elenése. -i-X 
The blue-green alga Ortonella sp. -i-X’ 



Balogh A. - H a a s /.; A váci Nagyszál Dachsteini Mészköve 

2 
III. tábla - Plate III. 

1. A mikril fácies szöveti képe algaszőnyeg-felszakadással. 
Texture of micrite facies wiih disrupled algal mát. 

2. A peloidos mikrolaminit szöveti képe. +N 
Texture of peloidic microlaminite. +X 



Balogh A. - H a a s /.; A váci Nagyszál Dachsteiní Mészköve 

rV. tábla - Plate FV. 

1. Tengeri freatikus póruskitöltő cement. +.\ 
Manne phreatic pore-filbng cement. +N 

2. A tengeri freatikus cement képződését a pómscentrum felé mozaikkalcit váltja 
fel. +N 

The formádon of maríné phreatic cement is replaced by mosaic calcite towards 
the poré centre. +N 



Balogh A. - H a a s /.; A váci Sagyszál Dachsieini Mészköve 

2 

V. tábla - Plate V. 

1. Fosszíbalöredék mikntburokkal. +N 
Fossil fragment coated by mitnte. -i-X 

2. Eredeti szövetű dolomit mikroszkóp! képe. +.\ 
Dolomité with onginal texture. +\ 



Balogh A. - H a a s I.: A váci Sagyszál Dachsteini Mészköve 

VI. tábla - Fiaté VI. 

1. Fosszilis mold, amely később pálos kalciltal töltődön ki. 
Fossil mold filled subsequenily by calcite spar. 

2. Feloldok, fenesztrák kioldásával keletkezett mold pórusok. +N 
Peloids, mold pores formed by dissolution of feneslrae. +X 



Balogh A. - H a a s /.; A váci Nagy szál Dachsteini Mészköve 

VII. tábla - Plate VII 

1. Xenotópos - A lípusü dolopái szöveti képe. -t-.\ 
Texture of xenotopic dolospante of A-type. +N 

2. Idiomorf zónás dolomiikristályok megjelenése. +N 
Idiomorphic zoned dolomité crv'stals. +.\ 

3. A rekalcitosodás folyamatának megindulása. IN 
Start of the process of recalcitization. IN. 
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Dudko, A.-Toufik, Y. M.: Alpi képlékeny deformáció a Kőszegi-hegységben 

í. tábla - Fiaté l 

1. Hermán Oltó-feltárás, 7. pont; palásság (S1-2) és klivázs (S3). 
1. The ‘Hermán Ottó’ rock, Exp. No. 7: schisiosiiy (SÍ-2) and cleavage (S3). 

2. Szerpenlmúl, 9. pont: első fázisú izokhnális redő mészfillitben. 
2. The ‘Serpenüne’ road, Exp. No. 9: firsl-stage isochnal fold in calcareous schisls. 

3. Szerpentinút, 9. pont: első fázisú aszimmetrikus izokhnális redő mészfillitben, DK-i vergencia. 
3. The ‘Serpentine’ road, Exp. No. 9: firsi-siage isochnal fold in calcareous schisis, southeaslem vergence. 
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D u dk o, A. - T o uf i k, Y. M.: Alpi képlékeny deformáció a Kőszegi-hegységben 

210° 

V. tabla - Plate V 
13. Cáki kőfejtő, 11. pont: a cáki konglomerátum palássága. 

13. The ‘Cák’ quarT>\ Exp. 11: schistosity in the Cák conglomerate. 
14. Cáki kőfejtő, 11. pont: a cáki konglomerátum meghajb'tott palássaga. A kavicsok deformálódtak. 

14. The ‘Cák’ quarry, Exp. 11: bent schistosity in the Cák conglomerate. Pebbles deformed. 
15. Cáki kőfejtő, 11. pont: diszharmonikus redők és lenyesési felület a cáki metahomokkőben. 

15. The ‘Cák’ quarry, Exp. 11. disharmonic folds and detachment pláne in metamorphic sandstones. 
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Horváth A.: Fluoreszcens mikroszkópia 

/. tábla - Plate 1 
1. Hasadékkitöltő táblás kalcit. Bajna, Bn-159-es fúrás, 107,0 m. Egy nikol, N = 40x. 

1. Fissure filling labular calcite. Bajna, Bn-159 borehole, 107.0 m. Single nicol, N = 40x. 
2. Az előző részlet fluoreszcens fényben. Felismerhető a kalcit tngonáhs szimmetriája. Élénk fluoreszcencia és 
növekedési sávozottság a kristályok külső részén látható. A fluoreszcencia élénk sárga színű. A nyilak azonos 

pontokra mutatnak. 
2. The same in fluorescent hght. The trigonal symmetiy' of calcite can be recognized. High fluorescence and 

growth zoning can be seen in th^extemal parts of the cty stals. Fluorescence is strong yellow. Arrows show the 
same points. 

3. Durvakritályos dedolomit. Mesterberek, Me-69-es fúrás, 342,6 m. Egy nikol, N = 40x. 
3. Coarse-crystalline dedolomite. Mesterberek, Me-69 borehole, 342.6 m. Single nicol, N = 40x. 

4. Az előző részlet fluoreszcens fényben. A finom sávozottság mellett durvább növekedési zónák észlelhetők. 
A fluoreszcencia kissé sötétsárga színű. A nyilak azonos pontokra mutatnak. 

4. The same in fluorescent hght. In addition to the finer zomng, coarser growth zoning can alsó be seen. 
Fluorescence is slightly dark yellow. Arrows show the same points. 



Horváth A.: Fluoreszcens mikroszkópia 

//. tábla - Pia te II 
1. Átkristályosodou, egyenletes szemcsenagyságú dolomit, benne apróbb szemcsés, sötétebb árnyalatú hasadékkitöltéssel. Rúzsa, 

R-15-ÖS fúrás, 3165,4-3165,9 m. Egy mkol, N = 40x. 
1. Recrystallized dolomité of uraform grain size, with finer-grained fissure filltng of darker shade. Rúzsa, R-15 borehole, 

3165.4-3165.9 m. Smgle nicol, X = 40x. 
2. Az előző részlet fluoreszcens fényben. A hasadékkttöltés egy migrációs útvonal, ámennek jelentős szénhidrogén-tartalma van. 
Néhány sávozott idiomorf dolomitkristály is látható, amelyek nagyrészt a hasadékkitóltés falára vannak felnőve. A fluoreszcencia 

élénk sárga és zöld (z; zöld színű fluoreszcencia, az ábrán sötét színű). A nyilak azonos pontokra mutatnak. 
2. The same in fluorescent light. The fissure filling is a migration path ihat contains remarkable quantities of hydrocarbons. Somé 

stripped idiomorphic dolomité crysuls are alsó seen that grew on ihe walls of fissure fiUing. Fluorescence is strong yellow and 
green (z: green fluorescence, daric in the figure). Arrows show the same points. 

3. Biomikrit-wackestone. Orgovány, Org-D-2-es fúrás, 1586-1590 m. Egy nikol, N = 40x. 
3. Biomicnt-wackestone. Orgovány , Org-D-2 borehole, 1586-1590 m. Sin^e mcol, M = 40x. 

4. Az előző részlet fluorescens fényben. A kőzet éretlen, benne sok a szerves anyag, ami a mátnx erős fluoreszcenciáját okozza. A 
bioklasztok nagy részét neomorfizmus érte, ezek nem fluoreszkálnak és kiválóan elkülöm'thetők és febsmerhetők. A fluoreszcencia 

élénk sárga. A nyilak azonos pontokra mulatnak. 
4. The same in fluorescent light. The rock is immaiure, coniammg much organic malter causing the strong fluorescence of the 

matnx. Bioclasts are mosily neomorphic, these do nőt show fluorescence and can be well separaied and recognised. Fluorescence is 
high yellow. Arrows show the same points. 



Brassói F u c h s H.: Az Erdélyi-medence ásaiag szirénjei 

1. Dl sz. aff. Halitkerium schinzi forma delheidi ll.xR'n.ALB felső allkapcsi első metszőfogának korona része 
(I* ?). Kolozsvár, Bácsi-torok, felhagyott kőfejtő, felső dun amész rétegek felső szintje (priabonai emelet), 

(„felső sziránes szint”). 
a) hátulról (belülről) Hinguális oldal), b) oldalról. 

1. Die Krone eines vorderen Schneidezahnes des Oberkiefers (I’ ?) von Nr. Di aff. Halitherium schinzi forma 
delheidi Hartlaub. Quj (Klausenburg, Rumámen), Cheia Baciului (BácsipaB); verlassener Steinbuch, oberer 

Horizont dér oberen Grobkalksschchten (Pnabonien), („oberer Honzont mit Sirenenresten”). 
a) von hinten (von innen aus gesehen) (linguale Seite), b)\'on dér Seite. 

2. D27 sz. aff. Halitherium schinzi ele. Lásd, mint fent. Kolozsvár, Donát úti felhagyott kőfejtő a Szamos partján, 
felső durvamész-rétegek felső szintje (pnabonai) (,/első szirénes szint” ?). 

a)hátulról (belülről)linguáhs oldal), b) oldalról, c) alulról Hátszik a pulpaüreg). 
2. Nr. D27 aff. Halitherium schinzi etc. S. wie oben. Quj (klausenburg), Dónát-StraBe, verlassener Sleinbmch am 
Ufer des Kleinen Szamos, obere Horizont dér oberen groben Kalkschichten („oberer Hori zoni mit Si renenresten” ?). 
a) von hinten (von innen aus gesehen) linguale Seite), bj von dér Seite, cj von untén (die Pulpenhöhle ist sichtbar). 
3. 1977/10. sz. aff. Halitherium schinzi etc. Lásd, mint előbb; felső állkapcsi rész első metszőfoga (!') (??); Ko¬ 
lozsvár, Rákóczi út 23. sz. ház udvara, másodlagos fekhelyen lévő kőzetdarabban, mely valószínűleg valamelyik 

Kolozsvár környékén fejtett felső durvamész-rétegből származik (pnabonai korú). 
a) hátulról (belülről) Oingualis oldal), b) oldalról, c) alulról (látszik a pulpaüreg). 

3. Xr. 1977/10 aff. Halitherium schinzi ele. S. wie oben. Quj (Klausenburg, Rumánien); dér Hof des Hauses in 
dér Rákóczi SlraBc 23, in einem Grobkalkstück von sekundárem Hundori, das wahrscheinlich aus den oberen 

, groben Kalkschichten von einem Steinbruch bei Klausenburg stammt (Pnabonien) 
a) von hinten (von innen aus gesehen) (bnguale Seite), bjvon dér Seite, cj Von untén (die Pulpenhöhle i st sichtbar). 
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P ap p G.: Szulfát ásványtársulás Tokodról 

2 

I. tábla - Fiaté /. 

1. A főiéről lelógó epsomitszálak. (A leghosszabb tű mérete 30 cm.) 
Fotó: Jánosi M. 

Epsomite fibers hanging on the lop wall. (The longest needle reaches 
30 cm lengih.) I^oto: M. Jánosi. 

2. Halotnchitpamacsok agyagon fennőve. Fotó: JÁNOSI M. 
Haloirichiie fiber bundles grown on clay. Fotó: Já.nosi M. 



Papp G.: Szulfát ásványiársulás Tokodról 

II. Tábla - Plate II 

0,2 mm 

3 

11. tábla - Plate II. 

1. Epsomiuűk. Mikroszkópi felvétel, 1 X. 
Epsomite needles. Micropholo, 1 X. 

2. Hexahidritté alakult epsomlllécek. Mikroszkópi felvétel, 1 N. 
Epsomite laths altered to hexahydrite. Microphoto, 1 X. 

3. Halotnchitköteg. Mikroszkópi felvétel, 1 X. 
Halotrichite fiber bundle. Microphoto, 1 X". 
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ÉRTEKEZÉSEK 
Földtani Közlöny, Bull. ofthe Hungárián Geol. Soc. (1990) 120. 153 — 180 

Ladin és felsőtriász rétegek a Ny-Mecsek északi 
előterében* 

Wéber Béla** 

(16 ábrával, 4 táblázattal, 4 táblával) 

Összefoglalás;a tanulmány fúrási adatok alapján ismerteti a Ny-Mecsek északi előte¬ 
rében megismert Karbonátos ladin és a karbonátos-durvatörmelékes tengeri ráciesű felsőtriász réte¬ 
geket. 

Bevezetés 

A Mecsek hegységet övező harmadidőszaki rétegek uránkutatására kifejlesztett 
program keretében a Ny-Mecsektől É-ra két olyan magfúrás (Szentkatalin-1, 
Husztót-2) mélyült (1986-ban), amely triászkorú képződményeket ért. (i. ábra. 

A földtani dokumentálással (WÉBER B. 1987 a., b.) egyidőben a kormegállapítás 
pontosítására gyűjtött minták őslénytani vizsgálatát az OFKFV Központi Labora¬ 
tóriumában BÓNA J. (palynológia) Kerner B-né (mikrofauna) és GÁL M. (mak- 
rofauna-makroflóra) végezték. 

A kőzetkémiai elemzések a MÉV analitikai laboratóriumaiban MOHAI M-né (U, 
Th), és NagynÉ Horváth Á. (fő alkotók) vezetésével készültek. A röntgenspekt- 
rometriai méréseket PallÓSI J. végezte. A MÉV Ásvány- Kőzettani Laboratóriu¬ 
mából Fazekas Via a homokkő minták mikroszkópi leírását adta. Derivatográfiás 
és atomadszorbciós vizsgálatokkal SÜTŐ Z. (OFKFV Komló), röntgendiffrakciós 
mérésekkel BOGNÁR L. (ELTE Ásványtani Tanszék) segítette az anyagok megis¬ 
merését. A Szentkatalin-1 fúrásban harántolt szénzsinórok elemzése a Mecseki 
Szénbányák laboratóriumában készült. K-Ar izotóp méréseket végzett ÁRVÁNÉ 
Sós E. (XtOMKI Debrecen). 

★ 
★* 

Előadta a Déldunántüli Területi Szervezet 1989. június 13-i szakülésén. 
7633 Pécs 39-es dandár u. 9/A 



154 Földtani Közlöny 120. kötet 3-4. füzet 

1. ábra. A. A S/,cntkalaIin-l (Szlk-l)ésa Husztót-2 (Hut-2) fúrások helye a Ny-Mecsek észiiki előterében. Jelmagyará¬ 
zat; 1. Középs<')perm, 2. Felsóperm, 3. Alsótriász, 4. Közét^triász, 5. Neogén fedőhegységi rétegek, 6. Szerkezeti vonalak, 

7. Mélyfúrások. 
B. A DK-Dunántúl nagyszerkezeti egységei az 5. és 7. ábrákon szereplő mélyfúrások és külszíni feltárás helyével. J el- 

rn a g y a r á z a t: 1. Granitoid aíaphegység, 2. Kréta alkáli diabázok, 3. Miocén andezit, 4. Permi rétegek, 5. Triász rétegek, 6. Ju¬ 
ra rétegek, 7. Kréta rétegek, 8. Mélyfúrás, 9. Külszíni feltárás, 10. Szerkezeti vonalak, 11. Nagyszerekezeti egységek: I. a Ny-Me- 

csek északi előtere, II. a Mecsek hegység, III. a Villányi-hegység. IV. Baranyai dombság 

Fig. 1. A. Lxx;ation of the boreholes Szentkatalin-1 (Sztk-1) and Husztót-2 (Hut-2) in the northem foreground of the Western Me¬ 
csek Mountains. L e g e n d : I. Middle Permian, 2. Upper Permian, 3. Lower Triassic, 4. Middie Triassic, 5. Neogene covering 

strata, 6. Tectonic Unes, 7. Boreholes 
B. Megatectonic units of SE-Transdanubia with the locations of boreholes and surface exposures shown in Figs. 5 and 7. 

L e g e n d : 1. Granitoid basement, 2. Cretaceous alkali diabaíies, 3. Miocéné andesite, 4. Permian, 5. Triassic, 6. Jurassic, 7. Creta- 
ceous, 8. Borehole, 9. Surface exposure, 10. Tectonic lines, 11. Megatectonic units: I. northem foreground of the W-Mecsek 

Mountains, II. Mecsek Montains, III. Villany Mountains, IV. Baranya Hills 
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A földtani adatok és értelmezésük 

Az elvégzett őslénytani vizsgálatok (BÓNA J. 1986 a., b., BÓNA J.—Kerner 

B-né—Gál M. 1987 a., b., BÓNA J.— GÁl M. 1987) az itt ismertetésre kerülő 
rétegek triász korát egyértelműen megállapították. E vizsgálatok összessége, va¬ 
lamint részeredményei, a témában kiemelkedő fontosságúak, de a régió érintett 
rétegeinek korminősítésében is alapadat értékűek. 

A szerkezeti helyzetet tekintve a két fúrás az alaphegységet a Hetvehely-Ma- 
gyarszék szerkezeti vonaltól (WÉBER B. 1977) É-ra, tehát a Ny-Mecsek északi 
előterében, (-360 m és -558 m vastagságú fedőhegységi rétegek alatt) tárta fel. 
Ugyanebben a szerkezeti egységben középsőtriász korú rétegek a felszínen ezektől 
a fúrásoktól Ny-ra, Hervehely-Gorica környékén fordulnak elő. 

A két fúrás térségében a felsőtriász rétegek előfordulására Barabás A.—Baranyi I.—JÁMBOR Á. 
1963-ban összeállított alaphegység térképükön (in SZÉNÁS Gy. et. al. 1964) már számítottak. 

A Ny-Mecsek északi előterében a fdsőtriász előfordulásának lehetőségére adatszerűén a MÉV 
megrendelésére készült Me-1/74 jelű szeizmikus szelvény (ELGI) földtani értelmezésével következ¬ 
tettünk (WÉBER B. 1977). 

A Ny-Mecsek legújabb (M= 1:25(XX)) földtani térképén, az északi előtérben, ladin karbonátos rétegek 
felszíni előfordulását már rögzítették. (ChikáN G.—ChikáN G-né—KóKAI A. 1984). Ezek elhatárolása 
kőzettani alapon és a települési viszonyok fi gy eleimbevételével történt (CHIKÁN G.—Konrád Gy. 
1982., Konrád Gy. 1988). 

TAy I 

2. ábra. A ladin és kami karbonátos rétegek kőzettípusainak ará¬ 
nyai a Ny-Mecsek északi előterében, a Szentkatalin-1 (Sztk-1) és 
a Husztot-2 (Hut-2) fúrások alapján (Wéber B. 1988.). Jelma¬ 
gyarázat:!. Dolomit, 2. Mészkő, 3. Biogén mészkő, 4. Auti- 

génbreccsás mészkő, 5. Márgabetelepüléses mészkő, 6. Mészmár- 
gabetelepüléses mészkő, 7. Mészkobebetelüléses mészmárga, 

8. Mészmárga, 9. Mészkőbetelepüléses agyagmárga, 10. Agyag- 
marga 

10 
Fig. 2. Proportions of rock types of the Ladinian and Camian car- 
bonatic strata in the northem foreground of the W-Mecsek Moun- 

tains, based on the Szentkatalin (>ztk-l) and Husztót-2 (Hut-2) 
boreholes (Wéber 1988). L e g e n d: 1. Dolomité, 2. Limcstonc, 

3. Biogenic limcstonc, 4. Authigcnic brccciatcd limcstonc, 
5. Limcstonc with mari intcrcalations, 6. Limcstonc with calcarc- 

ous mari intcrcalations, 7. Calcareous mari with limcstonc intcrca¬ 
lations, 8. Calcareous mari, 9. Cl^-marl with limcstonc intcrcala¬ 

tions, 10. Clay-marl 
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3. ábra Ladin és kami karbonátos rétegek litofácies szelvényei a Ny-Mecsek északi előteréből a Szentkatalin-1 (Sztk-1) és a 
Husztót (Hut-2) fúrásokban (Wéber B. 1988). Jelmagyarázat:!. Konglomerátum, 2. Homokkő, 3. Agyag (a nóri emeleti fe¬ 
dőben), 4. Agyagmárga, 5. Phyllopodás (?) márga, 6. Bioturbáció, 7. Mészmárga, 8. Autigénbreccsás mészkő, 9. Biogén mészkő, 

10. Mészkő, 11. Dolomit 

Fig. 3. Lithofacies profiles of the Ladinian and Camian carbonatic strata from the northem foreground of the W-Mecsek Moun- 
tains, in the Szentkatalin-1 (Sztk-1) and Husztót-2 (Hut-2) boreholes ^éber 1988). L e g e n d: 1. Conglomerate, 2. Sandstone, 3. 

Clay (in the Norian cover), 4. Clay-marl, 5. Phyllopc^ (?) mari, 6. Bioturbation, 7. Calcareous mari, 8. Authigenic brecciated 
limestone, 9. Biogenic limestone, 10. Limestone, 11. Dolomité 
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A Szentkatalin-1 és a Husztót-2 fúrás a triász képződményekben két olyan 
kőzettanilag élesen elkülönülő—karbonátos és durvatörmelékes—egységet tárt 
fel, amely a Mecsek hegységen belül és Villányi-hegységben is jellemző. 

A ladin és kami karbonátos rétegek 

A triász rétegsor mindkét fúrásban karbonátos rétegekkel kezdődik. 

1. A Szentkatalin-1 fúrás karbonátos rétegeket 414,0—454,8 m (talp) között 
harántolt. Az elkülönített kőzettípusok mennyiségi arányait a 2. ábra (Sztk-1) 
szemlélteti. A 40,8 m-es harántoláson belül, az uralkodó mészkő mellett, olyan 
viszonylagosan változatos kőzetfácies együttes fordul elő, amely a dolomittól az 
agyagmárgáig terjed. A különböző kőzetfáciesek rétegsorbeli helyzetéről, egyéb 
jellemző laegészítésekkel együtt, a 3. ábrán (Sztk-1) bemutatott szelvény ad 
áttekintést. 

Kőzettani szempontból a karbonátos rétegsor két részre tagolható. Az alsó 25,4 
m-ben egyértelműen a mészkő van túlsúlyban, két jellemző kőzetfácies: a biogén 
mészkőrétegek és az autigénbreccsiás mészkő előfordulásával. A felső 15,4 m-ben 
a márgás kifejlődéseké a döntő szerep, a jellemzőként előforduló dolomitrétegek¬ 
kel. 

A karbonátos rétegek korának vizsgálata ősmaradványok alapján történt. A 
makrofauna maradványegyüttes a Mollusca, Echinodermata és Vertebrata törzse¬ 
ket képviselte. 

— Mollusca: Gervilleia sp., Myophoria (Costatoria) goldfussi ALBERTI, 
Myophoria kefersteini MÜNST, Ostrea sp., Pleuromya cf ambigua BiTTN., 
finombordás kagyló 

— Echinodermata: Crinoidea sp. 
— Vertebrata: Semionotus sp., halpikkely, halcsont, halfog (/-//. tábla) 
A makrofauna vizsgálat a karbonátos rétegek korát a felsőtriász kami emeleté¬ 

nek megfelelő időben adja meg. A palynológiai feltárás egy mintában volt pozitív. 
A minta (436,5 m) maradványegyüttesében a Duplicisporites pollen nemzetség és 
a Corollina meyeriana együttes a bezáró rétegek korát a felsőtriász nóri emeleté¬ 
ben jelöli meg. 

A makrofauna vizsgálatra támaszkodva a Szentkatalin-1. fúrás karbonátos réte¬ 
geinek korát a karni emelebe helyezve fogadjuk el, figyelembe véve a Mecsek 
hegységen belüli triászra vonatkozó eddigi ismereteket is. 

A Husztót-2 fúrás karbonátos rétegeket 644,6—696,9 m (talp) között harántolt. 
A megkülönböztethető kőzettípusok mennyiségi arányait a 2. ábra (Hut-2) szem¬ 
lélteti. Az 52,3 m-es harántoláson belül (mint a Szentkatalin-1 fúrásban), az 
uralkodó mészkő mellett, itt is viszonylag változatos kőzetfáciesek vannak. A 
különböző kőzetfáciesek rétegsorbeli helyzetéről — egyéb jellemző kiegészíté¬ 
sekkel együtt — a 5. ábrán (Hut-2) bemutatott szelvény ad képet. 

Kőzettani szempontból ennek a fúrásnak a karbonátos rétegei nem tagolhatok olyan módon, mint a 
Szentkatalin-1 fúrásban feltárt rétegek, mert itt a mészkő dominanciája egyenletesebb eloszlással 
érvényesül. A vitathatatlan azonosságok (pl. a biogén rétegek és a dolomit rétegek előfordulása) mellett 
lényeges különbségnek véljük itt az autigénbreccsás mészkőfácies hiányát. 

A karbonátos rétegek korának vizsgálata ebben a fúrásban is ősmaradványok 
alapján történt. A makrofauna együttes a Mollusca, Arthropoda, Echinodermata 
és Vertebrata törzseket képviselte. 
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— Mollusca: Gervilleia (Hoernesia) socialis (SCHLOTH.) 
— Myophoria {Costatoria} goldfussi ALBERTI. 
— Arthropoda: Phyllopoda (?) teknők 
— Echinodermata: Crinoidea nyéltag 
— Vertebrata: Halpikkelyek 
A mikrofauna együttesben a leggyakoribbak a Dentalina-Nodosaria, majd a 

Glomospira, Glomospirella sp., ritkán Miliolidae és Neandrospira és egy esetben 
Endothyranella fordult elő {III. tábla). A mikrofauna adatok nem voltak szintjel¬ 
zők, de a bakonyi triász analógiája szerint a Nodosaridae dominanciája a ladin 
emeletet jelzi. Hasonló eredményt szolgáltatott a makrofauna vizsgálat is, de azzal 
a lehetőséggel bővülve, hogy a 659,8 m fölötti karbonátos rétegek kora már kami 
is lehet (659,8—644,6 m). A palynológiai vizsgálatok szerint az Ovalipollis 
pseudoalatus, Porcellispora longdonensis, Aratrisporites tenuispinosus és az In- 
fernopollenites parvus alakok megjelenése a leglényegesebb adat és ezek a ladin 
emeletre jellemzők {IV. tábla). 

2. A két fúrás által feltárt karbonátos rétegek korbeli különbsége, egymáshoz 
való viszonya alapján a karbonátos ladin-kami alaphegységrész a 4. ábrán bemu¬ 
tatott földtani szelvény szerinti síkbeli helyzetben valószínű. 

Sxtntkqlolin-l Hu*ztc>t-2 

244,17 229,54 

556,8 

644.6 

4. d&ra. Földtani szelvény a Szentkatalin-1 és a Husztót-2 fúrásokon keresztül (Wéber B. 1988). Je 1 ma gyár á za t :1. Doloinit, 
2. Mészkő, 3. Biogén mészkő, 4. Autigénbreccsás mészkő, 5. Mészmárga, 6. Agyagmárga, 7. Agyagkő, 8. Agyag, 9. Agyagkő int- 

raklaszt, 10. Homokkő, 11. Konglomerátum 

Fig. 4. Geological profilé across the boreholes Szentkataliln-1 and Husztót-2 (Wéber 1988). Légend :1. Dolomité, 2. Lime 
stone, 3. Biogenic limestone, 4. Authigenic brecciated limestone, 5. Calcareous mari, 6. Clay-marl, 7. Claystone, 8. Clay, 

9. Claystone intraclast, 10. Sandstone, 11. Conglomerate 
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Sajnálatos, hogy egyik fúrás sem mélyült tovább, ezért elsősorban az anizuszi-ladin litosztratigráfiai 
határ képződményei feltáratlanok maradtak. Az anizuszi-ladin határ fontosságát kiemeli az, hogy a 
Mecsek negységen belül kalkofil elemek dúsulásaival indikált (Nagy E.—RavasznÉ Baranyai L. 
1968, WÉBER B. 1978). 

A 4. ábra földtani szelvényét figyelembe véve, a 3. ábra kőzetszelvényeinek 
közelítő egymásrahelyezésével áttelanthető a ladin-kami rétegek kőzettani kifej¬ 
lődése. A Mecsek hegységen belüli viszonyoktól (NAGY E. 1968) jelentős mér¬ 
tékben különbözve, a vizsgált területen a karbonátos és ezen belül a mészkőkifej¬ 
lődés az uralkodó, a kőzetek általánosan világos színe mellett. Az alulról felfelé 
való üledékváltozás alapvető vonása az, hogy az eddig közel egyenletes eloszlással 
uralkodó mészkövet a vizsgált szelvény felsó ötödében márga váltja fel. A kami 
kőzetek között markáns vonásnak tűnik az autigénbreccsás mészkő megjelenése. 
Az egész rétegsor ciklusos jellegű fejlődésére utal a dolomit és a biogén rétegek 
ismétlődő előfordulása. Az üledékképződés autonóm ritmusait különböző kőzetek 
(pl. mészmárga-mészkő) gyakori váltakozása képviseli. A ladin és kami rétegek¬ 
ben kőzetfáciesként is elterjedt és szembetűnő kifejlődést képviselnek a bioturbált 
márgák. Ez utóbbiak, valamint a biogén mészkőrétegek kagylófaunája és a Husz- 
tót-2 fúrással feltárt ladin rétegekben megfigyelt phyllopodás márgarétegek már a 
lagúna fácies jellemzői és így a kelet-mecseki és a villányi esemény-rétegtan 
megfelelő mozzanatával párhuzamosíthatók. 

3. A Szentkatalin-1 és Husztót-2 fúrásokkal feltárt ladin-karni karbonátos 
rétegeket a WlLSON-féle (WlLSON I. L. 1975) standard fácies övék jellemzőinek 
felhasználásával a nyílt selfhez tartozó nyílt lagúna fáciesbe tartozónak minősítjük, 
az alábbiak szerint: 

kőzetek: mészkő, biogén mészkő, autigénbreccsás mészkő, dolomit, márgák, 
kőzetszínek: általában világos, szürke, zöldes, sárgás. 
Rétegzettség és üledékes szerkezetek: 
— jól elkülönülő rétegek, a rétegeken belüli sávozottság gyakori, 
— a bioturbáció elterjedt, 
— a makrofauna maradványok az egyes rétegfelületeken felfelé kiállók, 
— a rétegek felületén előfordulnak alga szőnyegre utaló nyomok, 
— a karbonátos rétegek között jól elloilönült agyagmárga közbetelepülések. 
Bióta: meghatározható állapotú uralkodóan kagylófauna, gyakori Phyllopoda 
maradványok, Crinoidea és halmaradványok, foraminiferák (in- és epifauna 
együttes előfordulása). 

/ 

4. Értelmezés. Az ősmaradványokkal igazolt ladin, karni emeletbeli karbonátos 
rétegek megismerése a Ny-Mecsek É-i előterében új adat. A rétegek kora, kőzet¬ 
tani változásai és fáciese együttesen azt mutatják, hogy a vizsgált előtéri terület 
fejlődésmenetét a középsőtriász második felében a Mecsek hegységben is jellemző 
tengeri regressziós folyamatok uralták. 

A tárgyalt ladin, kami rétegek fejlődésmeneti és feltételezett litosztratigráfiai 
kapcsolatait az 5. ábrán mutatjuk be. Az adatok az É-i előtérben és a Mecsek 
hegységben a kami-nóri határon, a Villányi-hegységben pedig kami-alsójura 
között ismert diszkonform felületre rendezve szerepelnek. Az így előállt kép 
alapján követhető a felsőtriászba is átnyúló regressziós fejlődésmenet, amelyet 
általánossá váló üledékes diszkonformitással tudunk lehatárolni. 

Az 5. ábra tartalma (amely a vizsgált területen túlterjedő igénnyel fogalmazódott meg) még két 
kiegészítést igényel. 

Az egyik az, nogy—értelmezésünk szerint—a Mecsek hegységi kantavári fekete mészkő rétegek 
(Nagy E. 1968) és a Vágotpuszta-2 (Vp-2) fúrásban megismert alsóladin “széntelepes rétegek" 
(WÉBER B. 1978) a 
lelső részében harántolt 
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folyamat záróaktusaként jellemző. Az intrafáciesek elkülöm'tése az üledékképződés paleomorfológiai 
körülményeinek vizsgálata során válhat közvetlenül fontossá. Minősítésük pedig a Mecsek hegység 
rétegoszlopának érintett szakaszában nyer általánosabb értelmet (6. ábra). A kanta vári fekete mészkő 
fácies minősítéséhez tartozó újabb adatokat tartamaz Almási J.—Kozma T.—Nagy S. (1988) mun¬ 
kája. Megállapításuk szerint a tömegesen előforduló Ostracodák a Darwinula genusba tartoznak és 
ezek csö^entsós, néha kiédesedő vizű lagúnát Jeleznek. A kantavári mészkő magas fedőjében, 
“barnás-szürke kőzetlisztes homokkő” rétegben (&z Isaura genusszal szinonim), Gyzicus genusba 
tartozó Phyllopoda maradványokat, továbbá Cardinia hofmanni BöCKH et Vadász és töredékes Acta- 
eonina maradványokat találtak. Ezek az alakok egyöntetűen csökkentsósvízi környezetre utalnak. 

A másik kiegészítés a rétegsor egységeinek egymáshoz való viszonyára vonatkozik. Az 5. ábrából 
nyilvánvaló, hogy a diszkonform felület alatti különböző kőzettani kifej lődésű egységeket heteropikus 
facieseknek tekintjük. A 7. ábrakéni látható szelvénybe foglalt területen a heteropilms kőzetfáciesek 
azonban csak úgy alakulhattak ki, ha a ladin-karni emeletoeK megfelelő időben a mai Mecsek hegység 
területe (megközelítően a XI. szerk. fúrás sávjába eső eredő natására) környezeténél gyorsabban 
emelkedett. 
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6. ábra. A Kantavári Formáció földtani tartalma és javasolt határai a Mecsek-hegységben (Wéber B. 1989). Jelmagyará¬ 
zat:!. Dolomit, 2. Mészkő, 3. A kantavári fekete mészkő intrafácies, 4. Márga, 5. Aleurolit, 6. Homokkő, 7. A vágotpusztai szén¬ 
telepes intrafácies, 8. Vull^ni eredetű zöldagyag, 9. Sziderit, 10. Agyag, kaolinos-illites agyag. (Mecsek zóna 1987. — a Réteg- 

tani Bizottság állasfoglalása) 

Fig. 6. Geological content and suggested boundaries of the Kanta vár Formation in the Mecsek Mountains (Wéber 1989). 
L e g e n d : 1. Dolomité, 2. Limestone, 3. The intrafácies Kantavár Black Limestone, 4. Mari, 5. Aleurolite, 6. Sandstone, 7. Vágot- 

puszta coal-bearing intrafácies, 8. Volcanogenic green clay, 9. Siderite, 10. Clay, kaolinitic-illitic clay 

Az 5. ábra megszerkesztésénél figyelembe vettük más szerzők (Chikán G.—Konrád Gy. 1982, 
KonráD 1988) azon vizsgálati eredményeit és megállapításait, amelyek szerint a Mecsek hegy¬ 
ségben és E-i előterében elkülönített Káni Dolomit a Villányi-hegység Csukmai Dolomitjával egyidős 
szmtet jelent. 

Az 5. ábra tartalmából nyilvánvaló, hogy a különböző rétegtani táblázatokban 
a “mecseki zónában” a kami-nóri-raeti emeleteket kitöltő, sőt a ladin emeletben 
indulónak ábrázolt Karolinavölgyi Homokkő Formáció elnagyolt módon való 
alkalmazása már nem indokolt. A ladin-karni regressziós sorozat, beleértve a 
Villányi-hegységben Mészhegyi Formációként (RÁLISCHNÉ Felgenhauer E. 
1986) elkülönített rétegeket és a mecseki intrafácieseket, olyan regionális üledék- 
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képződési egység, amely Kantavári Formáció név alatt, de a továbbiakban a fentiek 
szerint bővített tartalommal szerepelhetne. (5., 6. ábra) 

A ladin-kami emeletek földtani eseményei tehát az anizuszi emeletet és a ladin 
-kami üledékképződést lehatároló két diszkonform felület között zajlottak le. Az 
alsó az első triász ciklus regressziós szakaszának kezdetét jelzi. A felső pedig a 
második triász ciklus bázisa. 

É-i előtér Mecsek - hegység / \Villányi hegység 

Setk.-I Hut.-2 Vp.-2 Xl.sztrk. K-I. P-2e. / \ 

KARNI 

LADIN \ 

1 
y ■77 

V 2 3 / m TX 
rix 8 /• 

7. ábra. A ladin-kami üledékképződés és litofácieseinek szelvénymodellje a Ny-Mecsek északi előterétől a Villányi-hegységig 
(Wéber B. 1989). Jelmagyarázat:!. Mészkő és dolonüt, 2. Márgák, 3. Törmelékes üledékek, 4. Széntelepes ősziét, 5. Sze¬ 
nes intrafácies, 6. Mészkő intrafácies, 7. Az epirogén mozgások valószínű eredője a Mecsek hegységben az amzuszi emelet végé¬ 

től, 8. A nagyszerkezeti egységeket elválasztó szerkezeti vonalak (1. még 1. dóra B.) 

Fig. 7. Profile model of the Ladinian-Camian sedimentation and of its lithofacies írom the northem foreground of the W-Mecsek 
Mountains to the Villány Mountains (Wéber 1989). L e g e n d :1. Limestone, 2. Maris, 3. Clastic sediments, 4. Coal-bearing 

sequence, 5. Coal-bearing intrafácies, 6. Limestone intraracies, 7. Probable resultant of epeirogenic movements in the Mecs« 
Mountains smce Laté Ladinian, 8. Tectonic lines separating the megatectonic units (see alsó Fig. 1 B) 

A nóri dúrvatörmelékes összlet 

Az előző fejezetben tárgyalt ladin-kami karbonátos rétegek fedőjében mindkét 
fúrás durvatörmelékes alaphegységi összletet tárt fel. A kőzettanilae átmenet 
nélküli határ az üledékképződésben éles változást jelez, amelynek legfőbb vonása 
a szárazföldi eredetű anyagok közvetlen formában való megjelenése az üledék¬ 
gyűjtőben. 

A durvatörmelékes összlet bázisa az a diszkonform felület, amelyet a Kantavári 
Formáció felső határaként részben már meghatároztunk. A diszkonformitás jel¬ 
lemzéséhez tartozik még az, hogy a durvatörmelékes rétegek lerakódását üledék¬ 
képződési szünet és\vagy erózió előzhette meg. A durvatörmelékes összlet a 
Husztót-2 (Hut-2) fúrásban a ladin, vagy csak csekély vastagságú ( ~15 m ?) kami 
rétegekre, a Szentkatalin-1 (Sztk-1) fúrásban pedig egyértelműen a ladin emeletbe 
sorolt karbonátokra települt. 

A durvatörmelékes összlet feltárt része ritmusokba rendeződött konglomerá¬ 
tum, homokkő, agyagkő, agyag (szenesagyag) rétegekből áll. 

Az előbbiekben felvetett erózió lehetőségét és okát mérlegelve olyan vízszint alatti folyamatokra 
(pl. áramlási csatornák kialakulása) gondolunk, amelyek a tengeri főfáciesen belül a regressziós 
lolyamatok kiteljesedésével vannak összefüggésben. 

1. A Szentkatalin-1 fúrás a durvatörmelékes összlet alján, közvetlenül a ladin 
karbonátos rétegekre települt 1,7 m vastag illites-kaolinites agyag réteget tárt fel. 

a./ A 414,0—412,27 m között harántolt illites-kaolinites tarka agyagréteg föld¬ 
tani dokumentációja és főbb anyagvizsgálati eredményei a 8. ábrán láthatók. 

— A derivatográfiás vizsgálatok a réteg mennyiségileg is jellemző illit és 
kaolinit összetételét mutatták ki. 
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— A réteg jelenlegi geokémiai állapotára az oxidáltság a jellemző. Ezt jelzi a 
tarka szín, ezt fejezik ki az Ope értékek és a hematit konkréciók előfordulása. A 
sugaras szerkezetű hematit konkréciók (Fe203 73,3 %, FeO 1,0 %), továbbá a réteg 
felső és alsó határán kialakult sziderites-rodokrozitos “kéreg” és valószínűleg a 
kaolinites “magot” körülvevő illitszegélyes szimmetrikus szerkezet is epigén 
folyamatok eredményei. Külön hangsúlyozni kell, hogy a harántolt szelvény 
mintáiban sem derivatográfiás, sem röntgendiffrakciós vizsgálatokkal bauxit ás¬ 
ványt nem lehetett kimutatni (BOGNÁR L. 1988). 

— A réteg anyagában a vizsgált főelemek közül a Si, Mg, Fe, Ti egymással 
pozitív, de együttesen az A1 és Ca, valamint a kaolinit tartalommal negatív 
mennyiségi korrelációban vannak. Annak ellenére, hogy a vizsgálatok bauxit 
ásványt nem jeleztek, figyelemre érdemes az AI2O3 és az SÍO2 tartalom negatív 
mennyiségi korrelációja, mert deszilifikáció lehetőségére utal az epigén folyama¬ 
tokon belül. 

— A röntgenspektrometriával (ARF-6) készült nyomelem vizsgálatok eredmé¬ 
nyeit a 7. táblázatba foglaltuk össze. Látható, hogy az agyagréteget általában a 
magasabb Sr, Rb, Pb és Nb tartalom jellemzi. A hematitkonkréciókban kiugró 
értéket a Pb mutat. Figyelemreméltó yttrium tartalom van az első illites szintben. 

A Ny-Mecsek északi előterében a SzentkataIin-1 (Sztk-1) fúrásban a nóri durvatörmelékes összlet alján feltárt illites-kaolinites 
a^ag nyomelemtartalma röntgenspektrometriai mérések alapján. (Elemző: Pallósi J., MÉV Labor). Jelmagyarázat: 

1. Mélység, 2. A minta anyaga, 3. Felső sziderites kéreg 4., 8. Illites agyag, 5. Kaolinites-illites agyag, 6., 7. Kaolinites agyag, 
9. Alsó sziderites kéreg, 10. Hematit konwéciók (1 .még: 8., 9. ábrák) 

I. Táblázat — Table I 

1 

(m) U Th Se Sr 

ppm 

Rb Pb Nb Y Zr 

2 

412,27 10 10 20 152 69 10 17 10 69 “felső kéreg” 3 

412,35 6 12 20 259 197 32 66 10 96 illites agyag 4 

412,50 6 15 20 278 179 36 72 10 115 kaolinites-illites agyag 5 

413,30 7 8 20 237 153 40 67 10 61 kaolinites agyag 6 

413,50 22 10 20 261 210 28 62 65 70 kaolinites agyag 7 

413,70 6 12 20 294 310 38 64 204 85 illites agyag 8 

413,97 10 10 20 33 38 10(5) 10 35 18 “alsó kéreg” 9 

413,50 10 10 20 10 10 173 30 10 30 hematitkonkréciók 10 

Trace element content of the illitic-kaolinitic clay explored at the base of the Norian coarse detrital sequence by the Szentkatalin-1 
(Sztk-1) borehole in the northem foreground of the W-Mecsek Mointains (X-ray spectrometric analyses done by J. Pallósi, Me¬ 

csek Őre Mining Company. L e g e n a : 1. Depth, 2. Sample metarial, 3. Upper sicieritic crust, 4, 8. Illitic clay, 5. Kaolinitic-illitic 
clay, 6, 7. Kaolimtic clay, 9. Lower sideritic crust, 10. Hematite concretions (see alsó Figs. 8 and 9) 

— Az agyagréteg alsó és felső határán kialakult epigén “kéreg” ellenőrző 
vizsgálatai során, a röntgendiffrakciós vizsgálatok Fe(Mn)Zn elegy kristályt (BOG¬ 
NÁR L. 1988) kimutató eredményével összhangban, nedves kémiai módszerrel 
0,041% Zn-t lehetett megállapítani (0,033% Ni és 0,05% Co mellett). Ez az adat 
egyezik az atomadszorbciós módszerrel mért 0,04% Zn tartalommal (SÜTŐ Z. 
1988). A Zn felszaporodását (és egyúttal elegy kristály ként való megjelenését) 
ebben a szintben tehát biztosnak kell tekintem. A kéreg szerkezetét a 9. ábra 
mutatja. Jól megfigyelhető a (sötét) sziderit finoman orientált hálós-rácsos szer¬ 
kezete, amely a (világos) illit szemcsehalmazokat körülveszi. 



9. ábra. Az illites-kaolinltes agyag réteget határoló “kéreg” a SzentkataIin-1 fúrásban. (Foto: Fazekas V. — Füzy T. 1988); (sötét 
= a sziderit finoman orientált hálós-rácsos szerkezete, világos -közbezárt illit szemcse halmazok; N=60x, analizátor nélkül) 

Fig. 9. The “crust” bordering the illitic-kaolinitic clay layer in the Szentkatalin-1 borehole (Photo by Fazekas, V. and Füzy, T. 
1988). (dark=finely-oriented reticular-latticed structure of siderite; light=included illite grains, M=60x, without analyser) 

I 
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10. ábra. A nóri durvatörmelékesösszlet szelvénye a Szentkatalin-1 (Sztk-1) fúrásban (Wéber B. 1987). Jel ma gy ará za t: A-földtani sze'vény, S-ciklogram-ritniogram: 1. Agyagkő, szenes 
agyag, agyag, 2. Finomszemű homokkő, 3. Aprószemű homokkő, 4. Középszemű homokkő, 5. Nagyszemű homokkő, 6. Durvaszemű homokkő, 7. Kavic^ homokkő, 8. Konglomerátum, C“kő- 

zetszín: 1-fekete, szürke, 2-zöld, 3-tarka, 4-sarga, 5-vörös, 6-bama, 7-szürkésfehér, fehér, D-egyéo jellemzők, A és D: 1. Dolomit, 2. M&zkő, 3. Mészmárga, 4. Aleurolit, 5. Szén-szen^gyag, 
6. Agyag, 7. Agyagkő, 8. Homokos agyagkő, 9. Kavicsos homok, 10. Homokkő, 11. Kavicsos homol^ő, 12. Konglomerátum, 13. Autigénbreccsás homokkő, 14. A^agkő intraklaszt, 15. Csillám 
(muszkovit), 16^. Szórt piritszemcsék, 17. Piritkonkréció, 18. Hematit konkréció, 19. Mészkőkonkréció, 20. Ooidok (chamosit?), 21. Kagyló maradványok, 22. Halpikkely, 23. Halfog, 24. Korjelzo 
spóra-pollen maradványok, 25. Rétegesség, a vastagság mm-ben, 26. Megfigyelt keresztrétegzettség, 27. Sávos rétegszerkezet, a keresztrétegzettségre utaló nyom, 28. Mérhető rétegdőlés, 29. A ré¬ 

tég felületén felfelé kiálló kavicsok, 30. Ciklushatár, 31. Ritmushatár 

Fig. 10. Profiléof the Norian coarse detrital sequence in the Szentkatalin-1 (Sztk-1) borehole (Wéber 1987). Legend : A-geological profile, R“cyclogram-rhythmogram: 1 - claystone, carbona- 
ceous clay, clay, 2 - fine-grained sandstone, 3- small-grained sandstone, 4 - medium-grained sandstone, 5 - coarse-grained sandstone, 6 - very coarse-grained sandstone, 7 - gravelly sandstone, 
8 - conglomerate, C - rock colour: 1-black, grey, 2-green, 3-variegated, 4-yellow, 5-red, 6-brown, 7-greyish white, white, D - other features, A and D\ 1. Dolomité, 2. Limestone, 3. Lime-marl, 
4. Aleurolite, 5. Coal-carbonaceous clay, 6. Clay, 7. Claystone, 8. Sandy claystone, 9. Gravelly sand, 10. Sandstone, 11. Gravelly sandstone, 12. Conglomerate, 13. Authigenic brecciatM ^nd- 

stone, 14. Claystone intraclast, 15. Mica (muscovite), 16. Dispersed pyrite grains, 17. Pyrite concretion, 18. Hematite concretion, 19. Limestone concretion, 20. Ooids (chamosite?), 21. Shell frag- 
ments, 22. Fish-scale, 23. Fish-tecth, 24. Age-marking spore-pollen remnants, 25. Stratification, thickness in mm, 26. Observed cross-bedding, 27. Banded l^er structure, traces referrmg to cross- 

b^ding, 28. Measurable dtp, 29. Upward protruding gravels on the bedding pláne, 30. Cycle boundary, 31. Rhythm boundary 

200 



Wébe r B.: Ladin és felsőtriász a Mecsek előterében 165 

Az illites-kaolinites agyagréteg földtani-fejlődésmeneti helyzetét az alábbiak¬ 
ban jellemezzük: 

— anyaga kristályos alaphegység szárazföldi mállási terméke, amely 
— a reliefenergia növekedésének kezdetével a lehordási területen először 

mobilizálódott és így jutott el a tengeri üledékgyűjtőbe, ahol bazális iszap¬ 
ként lerakódva valószínűleg folyamatosan vízzel borított volt, 

— települése a ladin és kami rétegekre egyaránt valószínű {4. ábra), a fekűje 
tehát olyan diszkordancia felület, amelyet változó mértékű erózió alakított 
ki. A diszkordancia felület jelentőségét és az üledékgyűjtő környékén a 
változások földtani nagyságrendjét az jellemzi, hogy az illites-kaolinites 
agyagréteg lerakódását ugyancsak kristályos alaphegységi eredetű durva¬ 
törmelékes rétegek követik. A lepusztulási terület eldcor került közvetlen 
kapcsolatba a tengeri üledékgyűjtővel. 

— Az illites-kaolinites agyagréteg keletkezése tehát közvetlen összefüggésben 
van azokkal a földtani folyamatokkal, amelyek során létrejött az a kőzettani 
háttér és azok a reliefenergia viszonyok (ókimmériai fázis!), amelyek a 
triász első teljes és nagy cildusának befejeződése után anyagot és energiát 
szolgáltattak—a jurába átnyúló—következő nagy ciklus kezdő törmelékes 
rétegeinek lerakódásához. 

alapc 
tettünk (WÉBER B. 1965 a). 

a korábbi következtetéseket is, amelyeket a Mecsek 
felsőtriászban, a kaolinos és vörösa^yag rétegek előfordulására 
ása, a triász második ciklusa kezdetének kijelölése tekintetében 

b./ A Szentkatalin-1 fúrás szelvényében a törmelékes alaphegységi rétegeket 
360,1—412,27 m között 52,2 m vastagságban ismerjük {10. ábra). A kőzettani 
összetételt a 77. ábra (Sztk-1) mutatja. 

A harántolt szelvényben három apróciklust lehetett — több-kevesebb bizton¬ 
sággal — elkülöníteni. 

A ritmusok és ciklusok kijelölése a szenmagysági változások és/vag^ a földtani leírás során észlelt 
rétegfelületi jelenségek (pl. eles, egyenetlen réteghatárok, a fekű rétegf^ületeken felfelé kiálló kavicsok 
és a nidrodinamikai erózió egyéb látható jelei) alapján történt. 

A 14,37 m vastagságú csonka 1. ciklus az illites-kaolinites tarkaagyag 
fekűre települve, 70-80% SÍO2 tartalmú szubarkózának minősülő kavicsos 
homokkővel indul, majd a szemnagyság fokozatosan, de gyorsan agyagkő¬ 
ig, homokos agyagkőig csökken. Redoxi állapota összességében tarka [szür¬ 
ke és zöld rétegek mellett vörös agyagkő közbetelepüléseket is tartlamaz: 
Ope 4,9]. Ez a ciklus (a szállítási energia kezdeti lökésszerűen rövid ideig 
tartó megnövekedése után) az üledékgyűjtőnek ezen a részén a lassú feltöl- 
tődés kezdetét is jelzi, változatos redoxi viszonyok között. 
A 14,4 m vastag 2. cildus nagyszemű homokkővel kezdődő ritmussal indul 
és mintegy az alsó harmadáig több homokkő közbetelepülést tartalmaz. Itt 
tapasztaljuk először az agyagkő anyagú (kavics és irányított elrendezésű 
foszlányok formájában) intraklaszt megjelenését homokkőrétegben. A tel¬ 
jesnek mondható ciklus redukált állapotú rétegekből áll, amelyek között 
négy szintben szén és szenesagyag rétegecskék fordulnak elő. Ezek a 
rétegek azonban nem a ciklus inflexiós szakaszához kötődnek (amelynél a 
dolomitkonkréció megjelenését tartjuk jellemzőnek), hanem a ciklusban 
előforduló homokkő rétegekkel mutatnak kapcsolatot. Tekintettel arra, 
hogy ez a “ciklus” a terület felsőtriászán belül az egyik alaptípus lehet, külön 
is bemutatjuk (72. ábra). A ciklusban előroduló egyik szén és egy szenesa¬ 
gyag rétegecske elemzési adatait a 77. táblázat tartalmazza. 
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A Ny-Mecsek északi előterében a Szentkatalin-1 (Sztk-l) fúrással feltárt nóri durvatörmelékes összlet 2. ciklusában harántolt szén 
és szenesagyag elemzési adatai (Elemző: Mécseid Szénbá^ák Laboratórium). Jelmagyarázat: Qi' Fűtőérték (kJ), AJ Ha¬ 

mutartalom (%), Ki Roga szám, b. Dilatáció b 
11. Táblázat - Table II. 

Mélység 
depth 
(m) 

Qi' Rí b 

387,6—387,8 17 722 37,7 16,4 -16 

392,2 30 984 8,9 67,6 + 150 

Analytical data of the coal and carbonaceous clay traversed in the second cycle of the Norian coarse detrital sequence explored by 
the Szentkatalin-1 (Sztk-1) borehole in the nortnem foreground of the W-Mecsek Mountains (Analyses by the Laboratory of the 

Mecsek Coal Mines). L e g e n d : Q/ Caloriflc value (kJ), A' Ash content (%), Rí Roga number, d. Dilatation b 

A ciklus zömmel finomszemű üledékanyaga a lassú feltöltődés folytatását 
mutatja. Emellett az agyagkő intraklasztos homokkő megjelenése és a '-85 % 
SÍO2 tartalmú (szinte kötőanyag nélküli) szubarkóza, kvarc-arenit típusú 
közbetelepülések az üledékmozgás energiáinak ritmikus változásait jelzik. 
A 383,5 m-nél kezdődő felső szakasz (mintegy 3. ciklus) átlagos szemnagy¬ 
sága a legnagyobb. Konglomerátum, kavicsos homokkő és agyagkő intrak¬ 
lasztos homokkő mellett autigénbreccsás szerkezetű homokkő rétegek is 
előfordulnak. Uralkodó a kőzetek zöldes színárnyalata és a 90 % SÍO2 

tartalmú kvarc-arenit (ortokvarcit) rétegek fehéresszürke és fehér színe. A 
2. ciklus fölött ez a harmadik szakasz a durvatörmelék térhódítását jelzi. 

11. ábra. A nóri durvatörmelékes összlet kőzeteinek arányai 
a Szentkatalin-1 (Sztk-1) és a Husztót (Hut-2) fúrásokban 
(Wéber B. 1987). Jelmagyarázat: 1. Szenesagyae, 

szén, 2. Agyagkő, 3. Homokos agyagkő, 4. Fino^zemű n^ 
mokkő, 5. Aprószemű homokkő, 6. Középszemű homokkő, 
7. Nagyszemű homokkő, 8. Durvaszemű homokkő, 9. Kavi¬ 

csos homokkő, 10. Konglomerátum 

Fig. 11. Rock proportions of the Norian coarse detrital se¬ 
quence in the Szentkatalin-1 (Sztk-1) and Husztót-2 (Hut-2) 

boreholes (Wéber 1987). L e g e n d: 1. Coaly clay, coal, 
2. Claystone, 3. Sandy claystone, 4. Very fme-grained sand- 
stone, 5. Fine-grained sandstone, 6. Medium-grained sand- 

stone, 7. Coarse-grainded sandstone, 8. Very coarse-grained 
sandstone, 9. Gravelly sandstone, 10. Conglomerate 
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13. ábra. A nóri durvatörmelékes összlet szelvénye a Husztót-2 (Hut-2) fúrásban (Wéber B. 1987). Jelmagyarázat: A-földtani szelvény, fi-ciklogram-ritmogram: 1-8. mint JO. dbra. C-k^ 
zetsztn: 1-7. tnim 10. ábra, D-egyéb jellemzők, A és D: 1. Dolomit, 2. Mészkő, 3. Szén-szenesagyag, 4. Agyag, 5. Agyagkő, 6. Homokos agyagkő, 7. Agyagbreccsa, a f^őhegységi üledéksor bá¬ 
zisán, 8. Homokkő, 9. Kavicsos nomokkő, 10. Konglomerátum, 11. Agyagkő intraklaszt, 12. Csillám (muszkovit), 13. Csillámpikkelyek irányított helyzetben, 14. Csillám (biotit), 15. Szórt nirit- 
szemcsék, 16. Piritkonkréció, 17. Ooidok (chamosit?), 18. Maláoflóra, 19. Csiga maradványok, 20. Kagyló maradványok, 21. réregjárat nyom, bioturbáció, 22. Korjelző ^ra-pollen maradvá¬ 

nyok, 23. Rétegesség, a vastagság mm-ben, 24. Sávos rétegszerkezet, keresztrétegzettségre utaló nyom, 25. Mérhető rétegdőlés, 26. Irányítottan elhelyezkedő kavicsok, 27. Szaltáció, 28. A rétegfe¬ 
lületen felfelé Málló íuvicsok, 29. Ciklushatár, 30. Ritmushatár 

Fig. 13. Profile of the Norian coarsedetrital sequence in the Husztót-2 (Hut-2) borehole (Wéber 1987). Legend : A—geological profile, B—cyclogram-rhythmogram: 1-8: as in Fig. 10, C—rock 
coTour: 1-7 as in Fig. 10, D—other features, A and D: 1. Dolomité, 2. Limestone, 3. Coal, coaly clay, 4. Clay, 5. Claystone, 6. Sandy claystone, /. CUy breccia at tne base of the coveririg sequence, 
8. Sandstone, 9. Gravelly sandstone, 10. Conglomerate, 11. Claystone intraclast, 12. Mica (muscovite), 13. Mica scales in oriented position, 14. Mica (biotite), 15. DisMrsed pyrite grains, 16. Py- 
rite concretion, 17. Ooios (éhamosite?), 18. Macroflora, 19. Gastropod fragments, 20. Shell fragments, 21. Vermicular traces, bioturbation, 22. Age-marking spore-pollen remnants, 23. Stratifica- 
tion, thickness in mm, 24. Banded layer structure, traces referring to cross-be^ing, 25. Measurable dip, 26. Gravels lying in oriented position, 27. Saltation, 28. Gravels protruding upwards on the 

bedding planes, 29. Cyele boundary, 30. Rhythm boundary 
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12. ábra. A Szentkatalin-1 (Sztk-1) fúrásban harántolt nóri dur¬ 
vatörmelékes összlet 2. ciklusa, mint lehetséges alaptípus 

(Wéber B. 1989) (1. még: 16. ábra c-d). Jelmagyarazat: 
1. Szén, szenesagyae, 2. Agyagkő, 3. Homokos a^agkő, 4. Ho¬ 
mokkő, 5. Kavicsos nomolocő, 6. Agyagkő intraklasztos homok¬ 
kő, 7. Szubarkóza, 8. A korjeíző maradvány eg^ttest tartalma¬ 
zó palynológiai minták helye, 9. Karbonát (dolomit) konkréci- 

ók, 10. Piritesedés 

Fig. 12. 2nd cycle of the Norian coarse detrital sequence tra- 
versM in the Szentkatalin-1 (Sztk-1) borehole as a possible key- 

type (Wéber 1989; see alsó Fig. 16 c-d). L e g e n d : 1. Coal, 
carlxjnaceous clay, 2. Claystone, 3. Sandy claystone, 4. Sand- 

stone, 5. Gravelly sandstone, 6. Sandstone with claystone intra- 
clasts, 7. Subarkose, 8. Locality of palynological samples con- 
taining age-marking fossils, 9. Carbonate (dolomité) concreti- 

ons, 10. Pyritization 

c./ A Husztót-2 fúrás a durvatörmelékes összletet 644,6—558,8 m között 85,8 m 
vastagságban harántolta. A kőzettani összetételt sl 11. ábra (Hut-2) mutatja. A 
Szentkatalin-1 fúrással összehasonlítva látható, hogy ennek a fúrásnak a körzeté¬ 
ben az összlet anyaga durvább szemnagyságú. A “ritmusos-ciklusos” felépítés 
ennek a fúrásnak az anyagában is felismerhető (felfelé: 14,6 m, 55,7 m, 14,0 m 
vastagságokkal) (13. ábra.) 

Figyelembe véve a 643,5—647,4 m közötti 50%-os maghiányt, valamint a karotázsgeofízikai 
adatott, 646,1—644,6 m között valószínűsítjük, hogy az illites-kaolinites tarkaagyag réteg a durva¬ 
törmelékes összlet fekűjeként itt is megvan. Ez egyúttal azt is jelentené, hogy a ourvatórmelékes 
összletet bevezető kezdő rétegek (1. “ciklus”) vastagságai mindkét fúrásban közel azonosak. 

A bevezető 1. ciklus után itt is a 2. ciklus látszik teljesnek. E két ciklus 
durvaszemű és kavicsos homokkövének jellegzetes és gyakori kifejlődése a zöld 
agyagkőkavicsos és agyagkőfoszlányos intraklasztos változat (a Szentkatalin-1 
fúrásban csak két ilyen szintet ismertünk fel). A Husztót-2 fúrásban a legfinomabb 
szemmagyságú, szenesagyag rétegeket is tartalmazó reduktív redoxi állapotú réte¬ 
gek a felső szakaszban (3. csonka ciklus?) fejlődtek ki. 

2. A durvatörmelékes összlet korára vonatkozó elsőrendű forrásként palynoló¬ 
giai adatok állnak rendelkezésünkre. A Szentkatalin-1 fúrás 2. (reduktív) ciklusá¬ 
ból származó maradványegyüttes felsőtriász kort jelez. (6 db mintából 3 db volt 
pozitív: 393,2 m, 389,0 m, 386,0 m). 

A Husztót-2 fúrásban az 1. ciklus végéről és a felső szakasz (3. ciklus?) reduktív 
rétegeiből kerültek elő meghatározható maradványok. (8 db mintából 6 db volt 
pozitív: 631,3 m, 572,6 m, 567,0 m, 565,3 m, 562,5 m, 559,9 m). A maradványe¬ 
gyüttes felső triász kort jelez, amelyen belül elsősorban a Trachisporites fuscus 
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Nilsson a nóri emeletre utal, BÓNA J. véleménye szerint. Egyéb nóri alakok a 
IV, táblán láthatók. Itt említjük meg, hogy 559,9 m-ből meghatározott Micrhyst- 
ridium sp. alga sósvízi környezetet mutat. 

A fenti palynológiai adatok, valamint a karbonátos rétegekből álló fekű korára 
vonatkozó ismeretek, azaz a települési viszonyok alapján a Szentkatalin-1 és a 
Husztót-2 fúrásokban harántolt durvatörmelékes összletet a felső triász nóri eme¬ 
letébe tartozónak minősítjük. 

A korminősítésben figyelembe vettük azt is, hogy e két fúrással, feltehetően, a harántoltnál 
jelentősebb eredeti vastagságú törmelékes sorozat (nón-raeti) alsó rétegeit tártuk csak fel. 

Egyéb ősmaradványok csak a Husztót-2 fúrásból ismertek. Ilyenek a 603,1 m- 
ből előkerült, több cm hosszú, ~ 2,5 cm széles Taeniopteris sp. levéllenyomat, az 
562,5 m-ben megismert Equisetites sp. maradványok, a 560,4—559,4 m közötti 
finomhomokos agyagkőből meghatározott 40 db és 3 formacsoportba tartozó 
Gastropoda maradvány, 1 db finoman bordázott vékonyhéjú kagylóhéjtöredék és 
rombusz-, háromszög-, lándzsa alakú Brachyphyllum genusba tartozó, tömegesen 
előforduló levélpikkely maradványok. 

3. A durvatörmelékes rétegek ásvány- kőzettani jellegére és összetételére vonat¬ 
kozóan a földtani leírás során szerzett makroszkópos, továbbá mikroszkópos és 
kémiai vizsgálatok állnak rendelkezésre. 

A makroszkóposán megfigyelhető a 10., 13. ábraként szereplő dokumentációk¬ 
ban külön fel nem tüntetett jellemzők közül a kvarc-földpát fő kőzetalakotókat és 
a kötőanyagot említjük. A kvarcszemcsék a Szentkatalin-1 fúrásban többnyire jól, 
a Husztót-2 fúrásban csak közepesen és rosszul koptatottak. A Szentkatalin-1 
fúrásban a földpátszemcsék fehér színűek és kaolinosodottak, bontottak. Vörös 
színű földpátszemcsét csak az 1. ciklus kezdő rétegében találtunk. A Husztót-2 
fúrás anyagában jellemző a halványrózsaszín és húsvörös ép földpátszemcsék 
nagy gyakoriságú előfordulása a fehér kaolinosan bontott földpát anyag mellett. 
Az ép és inkább hasadás útján, mint koptatással aprózódó vörös földpátszemcsék 
a 10 mm-es kavicsnagyságot is gyakran elérik. A Mvicsok anyaga a Szentkatalin-1 
fúrásban kizálólag kvarc. Nagyságuk általában 4—8 mm, egyes esetekben elérik 
a 15—20 mm-t is. A Husztót-2 fúrásban kvarc, vörös földpát és metamorf kőzet¬ 
anyagú kavicsok fordulnak elő 8—30 mm szemnagyság! határok között. A durva¬ 
törmelékes rétegek kötőanyaga általában kevés. A kötőanyag minősége agyagos, 
leggyakrabban fehér kaolinosodott földpát. 

14. ábra. A Szentkatalin-1 (Sztk-1) és a Husztót-2 (Hut-2) fúrásokban feltárt nóri durvatörmelékes összlet homokkő rétegeinek 
SÍO2 tartalma 

Fig. 14. SÍO2 contents of sandstone strata of the Norian coarse detrital sequence explored in the Szentkatalin-1 (Sztk-1) and Husz¬ 
tót-2 (Hut-2) boreholes 
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A mikroszkópos kőzettani vizsgálatok (FAZEKAS V. 1988) a fő kőzetalkotóként 
meghatározott kvarcra vonatkozóan gránit- és kisebb mértékben metamorf erede¬ 
tet állapítottak meg. A szemcsék koptatottságának meghatározásában bizonytalan¬ 
ságot jelentenek a regenerációs és oldásos jelenségek. Csak helyenként figyelhető 
meg jól koptatott alakjuk. A másik fő kőzetalkotó a földpát, amely kétféle (iker¬ 
rácsos mikroklin és nem ikerrácsos) káliföldpát formájában fordul elő a Szentka- 
talin-1 fúrásban 5—10%, a Husztót-2 fúrásban 15-20% becsült átlagmennyiség¬ 
gel, ami a kőzetek érettségének finom különbségét jelzi. Kőzettörmelék-szQmcst- 
ként elszórtan gránit és vulkáni eredetűjelenléte volt megállapítható. Kötő¬ 
anyagként kaolinit, illit (és klorit?), hidromuszkovit fordul elő. Összességében a 
vizsgált durvatörmelékes rétegek, a mikroszkóp! vizsgálatok alapján is, érett 
szubarkóza-kvarc-arenit (ortokvarcit) típusú kőzetek. A lehordási területre vonat¬ 
kozóan Fazekas Via a káliföldpátok és a zárvány soros gránitkvarcok alapján 
granitoid összetételt valószínűsít. 

A fenti véleményt a makroszkópos földtani leírás során megfigyelt ép, vörös földpát figyelembevé¬ 
telével úgy egészítjük ki, hogy az alapvetően granitoid lehordási területen belül kőzetdifferenciátumok 
pl. alkáli gránitok (szienit?) előfordulását is lehetségesnek tarfiuk. A vörös földj)át szemcsék elterjedé¬ 
sére vonatkozó további rétegszintbeli - területi adatoknak ősföldrajzi jelentősege is lehet! 

A Ny-Mecsek északi előterében a SzentkataIín-1 (Sztk-1) és Husztót-2 (Hut-2) fúrással feltárt nóri durvatötmelékes összlet ho¬ 
mokkő rétegeinek elemzési adatai (Elemző: MÉV Labor) 

III. táblázat — Table III. 

Fúrás 
Borehole 

% ppm 

SÍO2 K2O Na20 CaO MgO U 

Szentkatalin-1 87,03 1,85 0,38 0,68 0,15 0,9 

Husztót-2 84,46 2,46 0,49 0,74 0,35 1,92 

Analytical data of the sandstone strata of the Norian coarse detrital sequence explored by the borehole Szentkatalin-1 (Sztk-1) and 
Husztót-2 (Hut-2) in the northem foreground of the W-Mecsek Mountains (Analyses by the Laboratory of the Mecsek Őre Mining 

Company) 

A durvatörmelékes rétegekre vonatkozó főbb kémiai elemzési adatokat a IIL 
táblázat foglalja össze. Ezek az adatok—összhangban a mikroszkópi vizsgálatok 
eredményeivel—a Szentkatalin-1 fúrás kőzeteinek érettebb állapotát tükrözik. 
Mivel az ősföldrajzi helyzet és a földtani fácies meghatározása szempontjából 
külön jelentősége van a SÍO2 tartalom változásainak, ezért azt tendenciájában is 
vizsgáltuk. Az eredmény a 74. ábrán látható. A legszembetűnőbb a durvatörme¬ 
lékes rétegek SÍO2 tartalmának a rétegsorban felfelé való növekedése a Szentka- 
talin-1 fúrásban. A Husztót-2 fúrásban ez a markáns tendencia nem ismerhető fel, 
de mindkét rétegsorban ilyen módon is igazolt a vizsgált rétegek magas érettségi 
foka. Az Na20 és K2O viszony alapján is jól elkülönülő területeket a 75. ábra 
mutatja, azzal együtt, hogy dokumentálja a kőzetek arkóza jellegét. 

A bemutatott kőzettani és kémiai adatok azt bizonyítják, hogy az egymástól ~ 
3,5 km-re megfúrt felsőtriász rétegsorok törmelékanyaga a legnagyobb valószínű¬ 
séggel egyazon lehordási területről származik és fő jellemzőit tekintve azonos 
körülmények között, de más mikromorfológiájú környezetben rakódott le. 
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15. ábra. A Szentkatalin-l (Sztk-1) és a Husztót-2 (Hut-2) fúrásokban feltárt nóri durvatörmelékes összlet homokkő rétegeinek 
K2O és Na20 tartalma. 

Fig. 15. K2O and Na20 contents of sandstone strata of the Norian coarse detrital sequence explored in the Szentkatalin-1 (Sztk-1) 
and Husztót-2 (Hut-2) boreholes 

4. A Husztót-2 fúrás durvatörmelékes összletében, a járulékos ásványként 
gyakrabban előforduló muszkovit mellett, több szintben, ép oiotit is előfordul. Két 
kőzetmintából készült preparátum (ÁRVÁNÉ SÓS E. 1988.) vizsgálata a IV. táblá¬ 
zatban szereplő adatokat szolgáltatta. A K-Ar kor adatok szerint, az egyazon 
rétegben leülepedett muszkovit a biotitnál lényegesen idősebb. Ha figyelembe 
vesszük azt a lehetőséget, hogy a teljes kőzetkor > mikroklin kor > muszkovit kor 
> biotit kor, ezek az adatok a^or is olyan lényeges különbséget mutatnak, amely 
miatt a biotit K-Ar kora (jura) a befogadó kőzet felsőtriász korával csaknem 
feloldhatatlan ellentmondásban van. Közelítő lehetőség annak a feltételezése, 
hogy a biotit az összletet ért utolsó jelentős behatás korát rögzíti. A muszkovit kora 
a pranitoid lepusztulási terület kőzeteinek (karbon?) korára utal, gyors üledékkép¬ 
ződés és beágyazódás mellett. 

A Ny-Mecsek északi előterében a nóri durvatörmelékes összletben előforduló muszkovit és biotit K-Ar koradatai (Árváné Sós E. 
ATOMKI, 1988) 

IV. táblázat — Table IV. 

Fúrás Frakció K "^^Ar radiogén/g 
(ne m7g) 

"^^Ar rád K-Ar 

(%) (%) (mill. years) 

Husztót-2 muscovite 4,66 5,3011, 10'^ 87,0 271,3±10,3 
600,8—605,1 (+biotite) 

// muscovite 5,970 7,5329, 10'^ 95,0 287,7±11,2 

// biotite 3,982 2,3635, 10'^ 57,5 146,7±6,0 

K-Ar ages of muscovite and biotite occurring in the Norian coarse detrital sequence in the northem foreground of the W-Mecsek 
Mountains (Árva-Sós, E. ATOMkI, 1988) 



Wé be r B.: Ladin és felsőtriász a Mecsek előterében 171 

5. A nóri durvatörmelékes összlet üledékföldtani sajátosságaira és földtani 
fáciesére vonatkozó makroszkópos adatokat — a már közölteken kívül — a 10., 
13. ábrák “egyéb jellemzők” címszó alatt tartalmazzák. Az alapkérdés a rétegek 
földtani fáciese. Főbb fáciesjelzőkként az alábbiakat vettük figyelembe: 

— a bazális iszapot 
— a keresztrétegzettség közvetlen jeleit 
— a homokkő rétegek sávozottságát, mint keresztrétegzettségre utaló jelet (a 

sávozottság általában meredekebb dőlésű, mint a réteg!) 
— a réteglapokon felfelé kiálló kavicsokat és az “irányított” elrendezésű kavi¬ 

csokat 
— az agyagkő intraklaszt nagy gyakoriságát a homokkövekben 
— az autigénbreccsás homokkő előfordulását 

(A fentiek változó energiájú, progradáló üledékbeszállítást jeleznek, 
amelyben a már egyszer lerakódott törmelékes üledékanyag egyes frakció¬ 
inak áthalmozása is megtörtént.) 

— a törmelékes rétegek nagyfokú érettségét 
— az ooidok (chamosit?) előfordulását 

(Ezek a bélyegek ugyan két különböző szemnagyságú frakcióban, de széle¬ 
sebb körben állandósult viszonyokat tételeznek fel.) 

— a szén és szenesanyag rétegecskéket 
— a makroflórát 
— a sósvízi környezetre utaló alga maradványt 
— a makrofaunát 

(A jeleknek ez a csoportja az üledékképződés környezetének és közegének 
—a viszonylagosan gyors változások ellenére is kialakult és a térbeli kap¬ 
csolatokban is íonios—fácie^elző biológiai ökológiáját képviseli.) 

A fentiek alapján a Ny-Mecsek E-i előterében eddig megismert nóri durvatör¬ 
melékes összletet a tengeri főfáciesbe és ezen belül a nyílt selfhez tartozó parti 
síkság és az árapály övbe tartozónak minősítjük. 

a) 

r- -. 
i 

b) 

1 6 

16. ábra. A ladin-kaml-nóri üledékképződési fejlődésmenet 
feltételezett fázisai a Ny-Mecsek északi előterében. (Wé- 

BER B. 1989). Jelmagyarázat: 1. Aiüzuszi mészicő és 
dolomit, 2. Ladini-kami karbonátos rétegek, 3. Nóri illites- 
kaolinites bazális agyag, 4. Nóri törmelékes rétegek, 5. Sík¬ 

parti mocsári fácies, 6. Az epirogén mozgások iránya 

Fig. 16. Presumed phases of evolution of the Laditiian-Car- 
nian-Norian sedimentation in the northem foreground of the 
Mecsek Mountains (Wéber 1989). L e g e n d : 1. Anisian 

limestone and dolomité, 2. Ladinian-Camian carbonatic stra- 
ta, 3. Norian illitic-kaolinitic basal clay, 4. Norian detrital 

strata, 5. Coastal swampy facies, 6. Direction of epeirogenic 
movements 
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6. Értelmezés. A földtani - üledékképződési fejlődésmenet megfogalmazásának 
a csekély harántolási vastagságok nyilvánvaló határt szabnak. Nem térhetünk ki 
azonban a feltárt szakaszra vonatkozó ismeretek legalább vázlatos értelmezése 
elől. {16. ábra) Ezek szerint: 

— a./ az általános ladin-kami regresszió eredményeként a vizsgált területen 
kialakult nyílt lagúnában vízalatti áramlási csatornák képződtek, amelyek- ^ 
heti a diaírenizálódó üledékanvatr eav résyének elszállítódása és/vacrv áthal- ben a diagenizálódó üledékanyag egy részének elszállítódása és/vagy áthal 
mozódása történt. 

— b./ az üledékgyűjtő kiemelkedése egyre lassabbá vált, majd megállt és az 
orogén (ókimmériai) kiemelkedés a szárazföldi területeken vált meghatáro¬ 
zóvá. Ekkor, a reliefenergia növekedésének kezdetén mobilizálódott és 
rakódott le a bazális iszap anyaga. 

— c./ a következő szakaszban újraindul a tengeri üledékgyűjtő süllyedése, 
folytatódik a szárazföldi eredetű törmelékanyag beszállítása, amely leg¬ 
messzebb a parti síkság és az árapály öv csatornáin jut el, terül szét a tengeri 
közegben. 

— d./ a transzgredáló tenger a szélesen kiterjedt, változatos mikromorfológiájú 
parti síkságon és az árapályi övben dolgozza fel érett üledékké a beszállított 
törmelékanyagot. Az itt érvényesülő változatos energiaviszonyokra (mor¬ 
fológiára) utalnak a durvatörmelékes összletben megismert finomszemű, 
reduktív, szenes-szenesagyagos, karbonátkonkréciós, makro- és mikro- 
flórás-makrofaunás “ciklusok”, amelyek a parti síkság mocsári fáciesét 
képviselik. 

Összességében ez a felsőtriász (nóri) durvatörmelékes összlet ahhoz a nagy 
ősföldrajzi rendszerhez tartozik, amelyben az ókimmériai fázisban kiemelkedett 
tönkösödő kristályos alaphegységi háttérből származó anyag a transzgredáló ten¬ 
gerhez kerül. Ennek a rendszernek az üledékszállítása még az alsójura litofácieseit 
is meghatározta. 
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A kézirat beérkezett: 1989. Vn. 10. 

Ladinian and Upper Triassic strata in the northem foreland of the 
Western Mecsek Mountains 

Wéber, B* 

The Mecsek Mountains consisting of Paleozoic and Mesozoic, mostly sedimentary for- 
mations lies in Southern Hungary. Its highestpoint is the Zengő peak (682 m a.s.l.). 

In the western part of the mountains the Permian and Triassic strata form an anticline 
structure of ENE-WSW axis that is bordered in the south and north hy a megatectonic line. 

In the northern foreground of the W-Mecsek Mts. the basement is represented on the 
surface by Anisian pelagic shallow marine carbonate (limestone, dolomité) strata. The major Eart of the foreground is covered by clastic younger strata this is why data referring to the 

asement were lacking so far. Two drillings (Sztk-1 and Hut-2) were bored in 1986 that 
explored the basement (Fig 1). 

Both boreholes explored carbonate and detrital formations {Figs. 10, 12, 13, 2, 11 and 3). 
Based on paleontological data the carbonate strata of open la^oonal facies represents the 

Ladinian fHut-2) and Carnian (Sztk-1) while the coarse clastic sequence represents the 
Norian (Plates 1, II, III and IV). The position of the traversed sequences is shown by the 
geological profile of Fig. 4. 

The new data allow the régiónál evaluation of the position of the Ladinian and Carnian 
stratra, as well. Accordingly, the transgressive phase of the first Triassic ^cle is conmleted 
in the Anisian. The regressive phase includes the Ladinidan and Carnian (I^igs. 5 and 6). The 
profile model of roughly NW-SE orientation produced by taking intő account the spatial 
distribution of the lithofacies (Figs. 7 and 1) shows that in the regressive phase the Mecsek 
Mountains was more considerably uplifted than its surroundings. 

The Norian coarse detrital seauence overlying the Ladinian and Carnian strata by uncon- 
formity represents the start of tne subsequent large sedimentation cycle beginning in the 
Triassic and continuing up to the Jurassic-Cretaceous. The coarse detrital sequence started 
with the deposition of illitic-kaolinitic basal műd. The basal műd consisting of terrestrial 
matter indicates the beginning of increase of the relief ener^ and the change of rising 
direction of the epeirogenetic movements in the syncline. Data referring to the basal 
seauence involving the geological and laboratory results are found in Figs. 8 and 9 and in 
Tahié 1. The basal műd is followed by tidal Coastal swampy facies relating to the rejuvenating 
transgression {Figs. 10, 11, 12, 13, 14, 15; Tables II and III). The matéria! of the coarse 
detrital strata shows a provenance area of granitoid rocks. 

The presumed sedimentation evolution phases of the Ladinian-Carnian-Norian are de- 
monstrated in Fig. 16. To determine the age of the strata an attempt was made using the K-Ar 
method {Table IV). 

Manuscript received: lOth July, 1989. 

* Address of the author: H-7633 Pécs 39-es dandár u. 9/A 
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Jla^HHCKHe H BepxHexpHacoBbie OTJio:*:eHHa 
B ceBepHOM (i)opjiaAHe aana^HOH hbcth MeneKCKHx rop 

(K)ro-3anaflHaH BeHrpH^) 

Béna Beőep 

MeneKCKHe ropbi, cjio^eHHwe najieoaoHCKHMH h mcsosohckhmh oőpaaoBaHHaMHH 
npeHMyii;ecTBeHHO oca;i,OHHoro cocxaBa, Haxofl,BCTB b loroaana^xHOH nacxH BenrpHH. 
HaHBbicmeH xomkoh HBJiBexcB BepiuHHa ropbi 3eHré (632 m). B aana^Hoíí nojioBHe ropnoro 
MaccHBa nepMCKHMH h xpnacoBbiMH oxjioxcchhhmh cjiojKCHa aHXHKJiHHajibHaa cxpyKxypa c 
ocbK) BCB-3I03 npocxHpaHHH, orpaHHHeHHaa c lora h c ccBepa pexHOHajibHbiMH paajioMaMH. 
B ccBepHOM (i)opjiaAHe aana^Hoíí nacxH MencKa floxpexHHHbie oőpaaoBaHHB b Bbixo^ax 
npejíCXaBJICHbl B OCHOBHOM KapéonaXHblMH OXJIOXCCHHBMH (HSBeCXHBKH, flOJIOMHXbl) oxKpbixoro 
MCJIKOrO MOpB, OXHOCHIIJ,HMHCH K aHH3HHCKOMy Bpycy, 3HaHHXejIbHaB Hacxb CCBepHOrO 
4)opjiaHAa nepexpbixa xpexHHHbiMH oxjiojKCHHaMH oöjiomohhoxo cocxaBa, h flo nocjiejíHero 
BpcMCHH He öbiJio fl,aHHbix HO cocxaBy Hx 4)yHji;aMeHxa. 

B 1986 r. öbiJiH npoöypcHbi ^bc CKaxcHHbi: Cxk-1 (Sztk-1) h Xyx-2 (Hut-2), — BCKpbiBuiHe 
ctjyHaaMCHX (j)uc. 1). B oöchx CKBaxcHHax HBÖJHO^ajiHCb KapöoHaxHbie h oöJioMOHHbie 
oxjioxceHHB {puc. 2-3 u 10-13). Uo AaHHbiM najieoHxojioxHHecKHX Hccjiej^oBaHHH, KapöonaxHbie 
OXJIOXCCHHH (JjaiíHH OXKpbIXblX JiaxyH OXHOCHXCH K JiajI,HHCKOMy (Xyx-2) H KapHHiíCKOMy (CXK-1), 
a rpyöooöJiOMOHHaB xojiiij,a — k HopHÍícKOMy apycaM (maő/i. I-IV). IlpocxpaHCXBeHHoe 
nojioxceHHe npoHfleHHbix CKBaxcHHaMH xojiuj, HJiJiiocxpHpyexcB reoJiorHHCCKHM paapeaoM 
{puc. 4). 

Bjiaroflapa hobbim flannbiM cxajio bosmoxchbim perHonajiHboe HayHCHHe hojioxcchhh 
jiaflHHCKHX H KapHHiícKHX oxjioxccHHH. FIo nojiyMCHHbiM pcsyji'bxaxaM, xpaHcrpeccHBHaa 
cxaflHB nepBoro i^HKJia xpHacoBOH xpancrpeccHH aaKOHHHJiacb b aHHSHHCKOM bckc. 
PerpeccHBHaH cxajxHB oxBaxbiBaex jiaj;HHCKHH h xapHHHCKHH Bexa {puc. 5-6). Moji,eJibHbiH 
paapea C3-K)B HanpaBJieHHH {puc. 7 u 7), cocxaBJicHHbiH c ynexoM npocxpaHCXBCHHoro 
pacnpenejieHMH jiHXO(i)ai;HH, CBH;i,exejibcxByex o xom, hxo b perpeccHBny»o cxafl,HK) MeneKCKHe 
ropbi noAHHMajiHCb HHxencHBHee cBoero oxpyxceHHH. 

FpyőooöjioMOHHOH xojimeíi HopHíícKoro apyca, 3ajieraioiii,eH necorjiacHo na jia;i,HHCKMX h 
KapHHHCKHX oxjioxícHMBX, oxMCHaexcH HaHajio cjie^^yiomero xpynHoro UHKJia 
oca;;KOHaKonjieHHB, HaMaBuierocB b xpHace, ho HMCBUiero HaHŐojibmee paaBHXHe b lope m mcjih. 
rpyöooöJioMOHHaa xojiii;a naHMHaexcH c öaaajibHbix xjihh HJiJiHXOBO-KaojiHHHXoro cocxaBa. 
3xhmh öaaajibHbiMH xjiHHaMH, cocxoBmHMH H3 xeppHxeHHoro MaxepHajia, oxMeMaexcB nanajio 
BoapacxaHHB aneprHH pejibec}3a, a mmchho; HaMCHCHHe HanpaBJieHHH oneHporcHHHecKHX 
JI,BHXCeHHH, AO 3X0X0 npHBOJI,HBLUHX K no;i,HHXHK) XCppHXOpHH. PcayJIbXaXbl reOJIOXHHeCKHX H 
jiaőopaxopHbix HCCJieí^oBaHHH öaaajibHbix xjihh CBeACHbi na puc. 8 u 9, Si xaiOKe b ma6/i. 1. 
BaaajibHbie xjihhbi cmchhioxcb oxjioxíchhbmh jiHxopajiH, a xaKXce npHöpexcHbix paBHHH h 
npHÖpejKHbix öojiox, hxo CBH^exejibcxByex o hoboh xpancxpeccH Mopa {puc. 10-15, maÓA. Il-III). 
MaxepHaji xpyöooÖJioMOHHbix oxjioxcchhh yKaabiBaex na npeoöJiaflaHHe xpaHHXOH^Hbix nopojí 
B oöJiacxH pa3MbiBa. 

Oa3bi jia;i,HHCKO-KapHHHCKO-HopHHCKoxo oca;],KOHaKonjieHHH, npcAHOJiaxaeMbie b npeji,ejiax 
HaynaeMOH njiomafl,H, noKaaaHbi na puc. 16. Cfl,ejiaHa nonbixxa onpeji,ejieHHa Boapacxa 
OXflOXCCHHH KaJIHÍÍ-apXOHOBblM MCXOflOM {maÓA. IV). 

Táblamagyarázat — Explanation of plates 

1. tábla — Plate 1. 

Borehole Szentkatalin 1. sz. fúrás 

1. Crinoidea sp. nyéltag — pedicle fragment 
434,4—438,6 m (438,3 m) M=6,8 x 
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2. a. Myophoria goldfussi ALBERTI 
b. Őst reá sp. 
417,9—421,9 m (421,5 m) M=l,5 x 

3. Pleuromya cf ambigua Bittner 
417,9—421,9 m (421,5 m) M=3,5 x 

4. Gervillea sp. 
417,9—421,9 m (421,5 m) M=3,5 x 

5. Myophoria goldfussi Alberti 
417,9—421,9 m (421,5 m) M=l,8 x 

n. tábla — Plate ü. 

1. Myophoria kefersteini MüNSTER 
434,4—438,6 m (436,5 m) M=5,6 x 

2. Finombordás kagyló — Fine-costate shell 
434,4—438,6 m (438,3 m) M=4,2 x 

3. Finombordás kagyló — Fine-costate shell 
434,4—438,6 m (436,5 m) M=4,2 x 

4. Semionotus sp. halpikkely — Semionotus sp. fish-scale 
434,4 — 438,6 m (436,5 m) M=8,6 x 

5-6. Halfog — Fish tooth 
417,9 - 421,9 m (421,5 m) M=ll x 

in. tábla — Plate ül. 

Borehole Husztót-2 sz. fúrás 

1-2. Glomospirella div. sp. M=100 x 
659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 

3. Glomospirella sp. M=100 x 
659,00 — 663, 90 m 3. réteg/3rd layer 

4-5. Glomospira div. sp. M=100 x 
659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 

6. Glomospira cf sinensis Ho M=100 x 
659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 

7. Glomospira cf. simplex Hárlton M=Í00 x 

659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 
8. Glomospira cf. triphonensis Baud et al. M=100 x 

659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 
9. Endothyranella sp. M=100 x 

659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 
10. Glomospira sinensis Ho M=100 x 

659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 
11. Dentalina vadászi Oberhauser M=100 x 

691,00 — 696,90 m (cca 694,00 m) 
12. Ostracoda M=100 x 

659,00—663,90 m 12. réteg/12th layer 
13. Meandrospira sp. M=100 x 

659,00 — 663,90 m 3. réteg/3rd layer 
14. ? Turritellella sp. M=100 x 

659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 
15. Dentalina cf. arbuscula Terqu. M=100 x 

659,00 — 663,90 m 3. réteg/3rd layer 
16. Nodosaria ordinata Trifonova M=100 x 

691,00 — 696,90 m (cca 694,00 m) 
17. Nodorsaria cf. ordinata Trifonova M=100 x 

691,00 — 696,90 m (cca 694,00 m) 
18. Trochammina cf. tabasensis Brönn. et al. M=100 x 

659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 
19. Pseudonodosaria sp. M=100 x 

659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 
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20. Dentalina sp. M=100 x 
659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 

21. Dentalina cf. subsiliqua (Franké) M=100 x 

659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 
22. Frondicularia cf. woodwarai Howchin M=100 x 

659,00 — 663,90 m (662,10 m) 
23. ? Austrocolomia sp. M=100 x 

659,00 — 663,90 m 12. réteg/12th layer 

IV. tábla — Plate IV. 

1. Aratrisporites tenuispinosus Playford 1965. 688,80 m, Ladinian 
2. Infernopollenites parvus Scheuring 1970. 688,80 m, Ladinian 
3. Porcellispora longdonensis (Clarké 1955) Scheuring 1970. 

688,80 m, Ladinian 
4. Anemiidites spinosus MáDLER 1964. 561,10 — 564,00 m, Norian 
5. Egynyülványú mikroplankton — Mono-apophysal microplankton 

561,10 — 564,00 m, Norian 
6. Protodiploxipinus potoniei (MÁDLER 1964) SCHEURING 1970 

688,80 m, Ladinian 
7. Ovalipollis pseudoalatus (Thiergart 1949) Schuurman 1976 
8. Striatoabieites aytugii Vischer 1966. 688,80 m, Ladinian 
9. Ovalipollis fsp. 688,80 m, Ladinian 
10. Aulisporites astigmosus (Leschik 1955) Klaus 1960. 

561,10 — 564,00 m, Norian 
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n. tábla — Plate 11. 

6 
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in. tábla — Plate Hl. 
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IV. tábla — Plate IV. 



Földtani Közlöny, Bull. ofthe Hungárián Geol. Soc. (1990) 120. 181 — 191 

Gyűrt paleogén rétegek a Gellérthegyen* 

Bállá Zoltán** - Dudko Antonyina*^ 

(3 ábrával és 1 táblával) 

Összefoglalás. A gellérthegyi vasúti alagút melletti kovás lemezes agyagkőzet 
klasszikus, de ma már nem látható Alsóhegy utcai feltárása közelében 1989 végén kiásott árkokban 
kompressziós eredetű redőket figyeltünk meg, amelyeket részletesen ismertetünk. E redők a tardi 
^yaggal párhuzamosítható rétegekben alakultak ki; csapásuk NvDNy-KÉK, vergenciájuk DDK-i. 
Tanulmányunkban elemezzük a budai paleogén redőire vonatkozó korábbi adatokat, s kimutatjuk, hogy 
k^ződésük nem kapcsolható a pireneusi (eocénvégi)orogenezishez, hanem miocén korúnak tekinten¬ 
dő. 

A Gellérthegy D-i oldalán a beépítés előtt egy jellegzetes szürkésfehér, vékony¬ 
lemezes, kovás kőzet volt követhető a Gellértfürdőtől a vasúti alagútig. Ebből a 
vasas beivódások következtében érdekes vöröses-ibolyás rajzolatokkal díszített 
kőzetből számos hal- és növényalakot írtak le (Heckel J., 1856; STAUB M., 1886; 
Koch a., 1904; Szörényi E., 1929; Noszky J., 1930; Weiler W., 1935; BÖHM 
B., 1942). Még a beépítés után is hosszú időn át maradt egy kibúvás (fényképe: 
Horusitzky H., 1938, 5. ábra) a vasúti alagút kelenföldi kijárata mellett, a mai 
Alsóhegy u. 26. sz. házzal szemben. Mintegy 15-20 éve azonban ez a feltárás sincs 
meg. 

1989. november/december fordulóján az említett utolsó kibúvás környékén a 
Magyar Posta kábelfektetéshez árkokat ásatott, amelyek szelvényében meglepően 
szép redőket figyeltünk meg (/. tábla). Úgy véltük, érdemes a jelenséget részlete¬ 
sen dokumentálnunk s egyúttal rávilágítanunk esetleges kapcsolataira. 

Rétegtani helyzet 

Hofmann K. (1871) és SCHAFARZIK F. — Vendl A. (1929) szerint ez a kovás 
kőzet a budai márga és a rákövetkező kiscelli agyag határán települ, s márgából 
keletkezett, hévforrások hatására lejátszódott kovásodással. HORUSITZKY F. 
(1958a) és Wein Gy. (1977) ezzel összhangban a Majzon L. (1941) által a budai 
márga felett elkülönített “tardi rétegekkel” párhuzamosította. A kérdéses vékony¬ 
réteges, hal- és növénymaradványokban gazdag, egyéb fosszíliákban viszont 
szegény üledékek a BÁLDI T. (1983) által a budai márgára, valamint a tardi és a 
kiscelli agyagra megadott diagnosztikai kritériumok alapján a tardi agyag kovás 
változatának tekinthetők. 

* Előadták,1990.V. 16-án, az Általános Földtani Szakosztály előadóülésén. 
Magyar Állami Földtani Intézet, 1142 Budapest, XIV. Népstadion üt 14. 
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Szerkezeti helyzet 

A régebbi feltárás és az új ároksor a gellérthegyi Ny-K csapású dolomit- vonulat 
D-i határára esik. Itt az Alsóhegy utca két oldalán előbukkanó dolomit mellett 
SCHAFARZIK F. a budai márgában egymás felé irányuló dőléseket mért, aminek 
az alapján egy közel É-D csapású szinklinálist tételezett fel (7. ábra) és azt a 

t 

NyDNy Nagy Gellérthegy KEK 
235 

1. ábra. A Nagy- és Kisgellérthegy Ny-K irányú szelvénye (felül) és vázlatos földtani térképe (alul), Schafarzdc f. — Vendl A. 
(1929) nyomán. Jelmagyarázat a szelvényhez: 1. E)olomit, 2. Budai márga, 3. Kiscelli agyag, 4. Travertínó, 5. Holocén 

(elhagyva a források feltörési helyei). Jelmagyarázat a térképhez: 1. Szarukőkonglomerátum, briozoás márga, budai már¬ 
ga, 2. Nummuliteszes mészkő, 3. Travertínó, I-V. Dolomit. Mindkét rajzon x Jdzi a tárgyalt feltárások helyét 

Fig. 1. W-E section (top) and geological sketch (bottom) of the Na^ (Great) and Kis (Lesser) Gellérthegy (Gellért Hill), after 
Schafarzdc and Vendl (1929). C a p t i o n s to the section: 1. Dolomité (Triassic), 2. Buda Mari (Upper Eocéné), 3. Kiscell 

Clay (Oligocene), 4. Calcareous tufa ^leistocene), 5. Holocene (spring sites and traces abandoned). C a p t i o n s to the sketch: 
1. Coi^lomerate with cherts in pebbles, Bryozoa Mari and Buda Mari (Eocéné), 2. Nummulilic limestone fEocene), 3. Calc^re- 
ous tufa (Pleistocene), I-V. Dolomité (Triassic). In both cases x indicates site or studied sections; in parantneses, ages are given 

in accordance with modem views 
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dolomitrögök egymás felé billenésével magyarázta (SCHAFARZIK F. — Vendl A., 
1929). 

A dolomitrögök oldalhatárainak dőlése meredek (SCHAFARZIK F. — VENDL A., 
1929), s közvetlen szomszédságukban jön elő a tárgyalt kovás lemezes kőzet. 
Valószínűleg ez szolgáltatott alapot ahhoz, hogy SZÖTS E. (1958), JÁMBOR Á. 
(1966) és KisdinÉ Bulla J. et al. (1983) az illető képződményt a budai márga 
legaljára tegye. A dolomitrögök azonban egészen fiatal (SCHAFARZIK F., 1927: 
felsőlevantei) korú diapírszerű alakulatokként ütik át az eocén üledékekből álló 
burkukat, s ebből következően az oldalsó kontaktusaik zömmel tektonikus erede¬ 
tűek. A dolomitkibúvások melletti településnek így nincs rétegtani jelentősége. 

Az új feltárás 

Paleogén üledékeket az árkok — megszakításokkal — 56 m hosszban tártak fel 
az Alsóhegy u. Ny-i oldalán (2. ábra). A 7. feltárás kb. az alagút szájával van egy 
vonalban, míg az 5. ároknak a — még szürkésfehér, valószínűleg a paleogén 
üledékből keletkezett tektonikus eredetű agyagot feltáró — felső végén túl 10 m-re 
következő 4. árokban már erősen morzsolt triász dolomit látható. A paleogén 
üledék a 7. bevágásban és a 6. árokban vékony, 1 cm körüli rétegekből áll, amelyek 
mindegyike egy-egy feltáráson belül szinte állandó vastagságban követhető végig. 
A mélyebb szinteket feltáró 5. árokban a rétegződés már kevésbbé éles és jóval 
durvább. 

A Horusitzky H. (1938) fényképéről ismert kibúvás erősen kovás, kemény, 
ütésre csengő kőzete az árkokban nem volt meg. A lejtőtörmelékből Ítélve a 
feltárás az 5. árok D-i része felett, vagyis kb. a 6. árokban feltárt, kevésbbé 
kovásodott rétegek szintjében lehetett. Az 5. árok kőzete már közel áll a budai 
márgához, ezért nincs okunk kételkedni abban, hogy a kovás rétegek a budai márga 
felett, és nem annak alján települtek. 

A kovás kőzetekben látható — az irodalomban többízben említett — rajzolatok 
keletkezését az alábbi vázlattal írhatjuk le. Az eredeti kőzet repedéseiben hévizes 
eredetű pirit vált ki, amit ma limonitdús sávok jeleznek. A felszíni mállás során ez 
a pirit oxidálódott, s az így keletkezett kénsav és vas(III)-sók vizes oldatokban a 
repedések felől a kőzetbe vándoroltak. A kénsav kilúgozó hatásának következmé¬ 
nye a kifehéredés. A kénsav ezzel kapcsolatos elhasználódása az oldatok savassá¬ 
gának csökkenésére, ez pedig a vas(III)-sók hidrolízisére vezetett. Az ílymódon 
képződő kollomorf limonit Liesegang-gyürükben vált ki, ezek adják az említett 
rajzolatokat. A vöröses-ibolyás színek későbbi dehidratációt tükröznek. 

Dokumentálás 

A feltárt üledékek jó rétegzettsége lehetővé tette a redők nagy pontosságú 
dokumentálását, amit a következőképpen folytattunk le. A falakon kompasz és 
mérőszalag segítségével függőleges és vízszintes vonalakból álló, 1x1 m-es rácsot 
tűztünk ki, amelynek sarokpontjait jelekkel rögzítettük. Egymástól 20-25 cm-es 
távolságban lévő rétegeket követtünk végig az egész feltáráson, minden egyes 
hajlat helyét a kitűzött háló elemeihez képest ±10 cm pontossággal mérve be. Az 
1:50 méretarányú rajzon az ilymódon követett rétegek közeit már szemre töltöttük ki. 
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Redők 

Mivel az általános rétegdőlés ugyanúgy D-i, mint a hegy lejtője, kérdésként 
vetődhet fel, hogy milyen — tektonikus avagy csuszamlásos — eredetű redőket 
látunk. A lejtőmenti csuszamlás biztosan kizárható, mivel a redőzárakban még a 
meglehetősen kemény rétegek is meghajlanak, s nem apró, síkszerű elemekre való 
töredezéssel idomulnak a redőalakhoz (/. tábla). Megfigyelhető ilyen töredezés is, 
de csak az élesebb, szögletes vagy ahhoz közelítő redőzárakban, arról tanúskodva, 
hogy a deformáció során a kőzettéválás már előrehaladott volt. Ez kizárja az 
űledékképződéssel egyidejű alakváltozást. A redők tehát tektonikus eredetűek. 

A paleogén üledék a vizsgált szelvény teljes hosszában meg van gyűrve. A 
redőpárok hossza a kevésbbé gyűrt É-i részen (5. árok) 2-5, az erősebben gyűrt 
D-i szakaszon (6. árok és 7. bevágás) 1,5-2 m; a redőmagasságok mindkét helyen 
elérik az 1 m-t. A redőtengelyek csapása átlagosan 85-265®. A redőtengelysíkok 
hajladoznak, átlagos dőlésük 355/45® körüli. A redőburkoló felületek dőlése a 
feltárás É-i felében kb. 175/10®-nak, a D-iben pedig kb. 175/30®-nak vehető. 

A gyűrt formák a párhuzamos (koncentrikus) redők kategóriájába tartoznak, 
mivel a rétegvastagságok a szárnyakon és a magokban azonosak. Az ilyen típusú 
redők képződése során törvényszerűen alakulnak ki szakításos felületek, amelyek 
az egyedi antiklinálisokat alulról (pl. a 6. árok — aknaszelvény — K-i falának 
jobb- és baloldalán, középmagasságban), az egyedi szinklinálisokat pedig felülről 
határolják. Mivel a rétegsor mechanikailag teljesen homogén, az ilyen felületek 
helyzete véletlenszerű lehet. Bár még a legmagasabb falban sem látható egyetlen 
olyan redőpár sem, amelynek mind az alsó, mind a felső szakításos határa észlel¬ 
hető lenne, a megfigyelhető változási tendenciák alapján távolságuk a redőampli- 
túdó 2-3-szorosára becsülhető. 

A tengelysíkok a redőmagokból kifelé haladva esetenként legyezőszerűen szét¬ 
ágaznak (pl. az aknaszelvény K-i falának közepetáján). A szétágazó és egymástól 
elég távol került síkok közötti szakaszokon a rétegek hajlata csökkenhet, majd 
megszűnhet, s ezzel az eredetileg egységes ívelésű redőzár szögletessé válhat. 

3. ábra. Redőképződés vázlata hosszanti (a) és harántirányú (b) hajlitással 

Fig. 3. Sketch to illustrate longitudinal (a) and transversal (b) bending to generate a fold 
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Szerkezeti értékelés 

A redők létrejötte nyilvánvalóan hosszanti hajlításra (i. ábra) vezehető vissza, 
hiszen néhány esetben megfigyelhető az antildinálisok elhalása a szelvényben 
lefelé, ami kizárja a harántirányú hajlítási. Ennek alapján a paleogén üledékeket 
érintő gyűrődés kompressziós eredetűnek minősíthető. A tengelysíkok dőlése 
alapján a gyűrt szerkezet D-i vergenciája világosan meghatározható. A térképi 
helyzetből (7. ábra) kitűnik, hogy az árkokban észlelt redők tengelyiránya köze¬ 
lítőleg meg^yezik a dolomitrögök vonulatának csapásával. Mivel azonban a 
redősorozat E-i vége már a IV. és V. rög közé esik, nehezen fogadható el közvetlen 
kapcsolat a redő- és a rögképződés között. 

Redők a budai paleogénben 

A budai paleogénben számos kutató figyelt meg vagy tételezett fel redőket. A 
budai márgát a Sashegy és a Mártonhegy (SCHAFARZIK F. — Vendl A., 1929), a 
Sashegy és a Mátyáshegy (PÁVAI Vajna F., 1934), valamint a Sashegy és a 
Zugliget közötti területen (HORUSITZKY F., 1958b) gyűrtnek minősítették, sajnos, 
a redők helyére, csapására, méretére, alakjára stb. vonatkozó bárminemű informá¬ 
ció közlése nélkül. Wein Gy. (1977) szerint a redők ÉK-DNy csapásúak és DK-i 
vergenciájúak, de térképein vagy vázlatain (Wein GY., 1974a; 1974b: 4. ábra) 
egyetlen redő sincs feltüntetve. 

Konkrét redőkről csak nagyon kevés publikált anyag maradt fönn, s ennek is két 
típusa különböztethető meg. Az elsőbe tartozónak vehetjük a mért dőlések irány- 
változásai dásiipiéúi feltételezett redőket. Ilyen a már említett szinklinális a Nagy- és 
Kis-Gellérthegy között (SCHAFARZIK F., 1921), egy szűk szinklinális a Gellért¬ 
hegy É-i oldalán (SCHAFARZIK F. — VENDL A., 1929: 10. ábra) és a Bürök utcai 
redősorozat (u. o.). 

A második csoportba a kielégítően dokumentált redőket sorolhatjuk, amelyek 
egy része azonban csak flexura (SCHAFARZIK F., 1926: a Gellérthegy DK-i oldala; 
SCHAFARZIK F. — VENDL A., 1929: Gellértfürdő, Bürök u. felső része; ROZLOZS- 
NIK P., 1935: Budakalász, Csillaghegy), s a kétoldalas redő meglehetősen ritka. 
Földvári A. (1933: 84. ábra) apró, vonszolódásos redőket mutat be egy a budai 
márgára tolt dolomittest alatt (Sashegy). JaskÓ S. (1933: 87. ábra) — részletes 
dőlésmérésekkel — egy KÉK-NyDNy csapásé, kb. 50-100 m széles, szimmetri¬ 
kusnak látszó szinklinálist térképezett mintegy 150 m hosszban (Pusztaszeri út). 
PÁVAI Vajna F. (1941: 20. kép) egy fényképet közöl összegyűrt, töredezett budai 
márgáról (Szendrő-köz), amelyen azonban a redők tektonikus eredete éppen a 
nagyfokú töredezettség folytán nem eléggé meggyőző (alternatíva: lejtőmozgási 
alaliat). 

HORUSITZKY F. (1958b: 15. ábra) — FÖLDVÁRI A.-ra hivatkozva — egy 
szelvényt közöl a Sashegy K-i részéről, amelyben a dolomit fölé tolt budai márga 
alsó szakasza gyüredezett. Az idézett mű irodalomjegyzékében FÖLDVÁRI A.-nak 
öt munkája szerepel, de egyik sem vág ebbe a témába. A kérdéses szelvény nem 
lelhető fel a Sashegy K-i oldalának szerkezetével foglalkozó cikkben sem (FÖLD¬ 
VÁRI A., 1933). Esetleg kéziratos szelvényről van szó, de ezt a körülményt közölni 
kellett volna. A szelvény ugyanis tartalmilag ellentmondásban van FÖLDVÁRI A. 
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(1933) adataival, amelyek szerint a dolomit alatti budai márga van meggyűrve, 
míg a dolomit feletti márga transzgresszív módon települ. Nem tartható tehát 
kizártnak az adatok “átalalmlása”, mint ahogy az a Gellérthegy D-i oldalát illetően 
biztosan megállapítható: HORUSITZKY F. (1958b) briozoás márgába gyűrt num- 
muliteszes mészkövet említ SCHAFARZIK F. (1922) munkájára hivatkozva, amely¬ 
ben az illető képződmény transzgressziós breccsaként van leírva. 

Wein Gy. (1977: 25. ábra) a Mátyáshegyi-kőfejtőben feltárt triász mészkő 
régóta ismert redőjét tekintette a paleogén gyűrődés legszebb példájának; munká¬ 
iban ez az egyetlen ilyen jellegű példa. Az illető redő fölött az eocén mészkő 
mindennemű gyűrődés nélfeil települ, amint az már LÓRENTHEYI. (1907:1. ábra) 
szelvényén jól látható és amiről a helyszínen ma is meg lehet győződni. Az illető 
redő tehát nyilvánvalóan a paleogén előtt keletkezett. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy bár számos kutató észlelt redőket a budai paleo- 
génben, a publikált anyag oly szegényes, sőt esetenként oly kétséges, hogy a 
gyűrődés kompressziós eredetét és széleskörű elterjedését illetően komoly kéte¬ 
lyek maradhattak. Az általunk adott dokumentáció (2. ábra) tulajdonképpen az 
első meggyőző bizonyíték amellett, hogy a budai paleogén — legalább egyes 
övékben — valódi kompressziós gyűrődést szenvedett, s így talán nem alaptalan 
SCHAFARZIK F. — VENDL A. (1929), PÁVAI VAJNA F. (1934), HORUSITZKY F. 
(1958b) és Wein Gy. (1977) állítása e jelenség széleskörű elterjedéséről. 

A gyűrődés kora 

HORUSITZKY F. (1943. 1958b) és WEIN Gy. (1974b, 1977) szerint a komp¬ 
ressziós szerkezetalakulás által érintett legfiatalabb képződmény a budai márga, s 
így az utolsó gyűrődés a pireneusi fázisra rögzíthető. ROZLOZSNIK P. (1935) 
viszont úgy vélte, hogy a kiscelli agyag is gyűrt, bár az idősebb paleogén rétegek¬ 
nél gyengébben. PÁVAI VAJNA F. (1941 és hozzászólás HORUSITZKY F., 1943- 
hoz) is említett redőket a kiscelli agyagból, s fiatalabb, egészen a pleisztocénig 
folytatódó gyűrődést tételezett fel. 

Kétségtelen, ho^y a hárshegyi homokkő fellépése diszkordancia jeleként értel¬ 
mezhető, ami első közelítésben akár a pireneusi orogenezissel is kapcsolatban 
állhatna. A homokkő törmelékanyagának nagy része azonban távolról származik 
(BÁLDI T., 1983), emellett nem ismeretes olyan szelvény, amelyben a hárshegyi 
homokkő szögdiszkordanciával települne valamilyen eocén képződményen. Sőt, 
az olyan rétegsorok is rendkívül ritkák, amelyekben a hárshegyi homokkő budai 
márgára következne (példák: WEIN Gy., 1977). A budai márga felett többnyire 
nem hárshegyi homoldcő, hanem tardi, majd kiscelli agyag következik, s az ilyen 
rétegsorok folyamatosak (HOFMANN K., 1871; Telegdi Roth K., 1924; HORU¬ 
SITZKY F., 1958b; SZÖTS E., 1958; ORAVECZ J., 1968; BÁLDI T., 1983). 

Wein Gy. (1977) ezt a folyamatosságot ügy próbálta összeegyeztetni a “pirene¬ 
usi orogenezissel", hogy hangsúlyozta a budai márga és a tardi agyag közötti 
fácieskülönbséget. Amellett azonban, hogy ez a fácieskülönbség eléggé jelenték¬ 
telen (BÁLDI T., 1983), nemigen tekinthető bizonyítottnak egy olyan “orogenezis”, 
amely úgy eredményezne gyűrődést a budai márgában, hogy az arra átmenettel 
települő tardi agyagban már nem képződnének redők. 

Láttuk, hogy az Alsóhegy utcai paleogén üledékek, amelyeket WEIN Gy. 
(1974a) is tardi agyagként ábrázolt, erőteljes kompressziós gyűrődésen mentek át, 
s ez a gyűrődés csak egy jelentős diszkordanciának felelhet meg. Ilyen a Budai¬ 
hegység rétegsorában legközelebb az alsómiocénben van (WEIN Gy., 1977), ez 
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tehát a tárgyalt gyűrődés alsó korhatára. Mivel a kiscelli agyagnál fiatalabb 
oligocén vagy miocén képződményeket a gyűrt paleogén körzetében nem mutattak 
ki, a gyűrődés tényleges korát a Budai-hegységre korlátozódó adatokkal nem 
tudjuk pontosítani. 

A regionális képben ilyen csapású és vergenciájú redőzöttséget ismerünk a 
Balaton-vonal mentén (Balla Z. et al., 1988), ahol az kb. a kárpáii/bádeni határra 
rögzíthető. Ennek alapján a budai paleogén gyűrődését a Középmagyarországi-öv- 
ben lejátszódó folyamatok (Balla Z., 1985) távoli hatásával magyarázzuk, amely 
a Budai-hegységben korábban is jelentkezhetett, mint a Balaton- vonal mentén. 
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Földed Paleogene beds on Gellért Hill (Budapest) 

Zoltán Ballal and Antonina Dudko* 

The classic outcrop of siliceous platy areillites at the southem gate of the railway tűnnél under 
Gellért Hűl does nőt exist anymore. m laté 1989 a series of trenches were excavated nearW, where 
folds of compressional origin were observed. These folds in the siliceous analogues of the Tárd Clay 
(Lower Oligocene) are described in detail. The WSW-ENE strildng folds veree to the SSE. Analysis 
of previous data on folds in the Buda Paleogene has demonstrated tnat the fölömé caimot be related to 
the Pyrenean (end-Eocene) phase and should be Miocéné since the Lower Oligocene Tárd facies 
eradually passes intő younger beds of argillaceous composition and of age ranging up to the Lower 
Miocéné. 

Manuscript récéi ved: December 21th, 1989. 

CMSTbie B cKJiaAKH najieorcHOBbie OTJioaceHHH Ha rope FejuiepT 
B Bysaneinxe 

SoAman Ba/ina, AumoHUHa JJyÖKO 

KjiaccHHecKoro oŐHaxeHHe KpeMHHCTbix njiHTHarbix aprHJiJiHTOs y loxHoro Bbixojta 
xejiesHOAopoixcHoro TyHHCJie nojí ropoft FejiJiepT yxce ne cymecTByex. B KOHii,e 1989 ro^a 6jih3 
erő npexnero MecTonaxoxcAeHHe őbiji npoííAen pe^ KanaB, b KOTopbix Haőjiiojí^ajiHCb dCJia^KH 
cxaTHe. 3th cKJiaflKH b kpcmhhctwx anajiorax x. h. xapACKHX fjihh (hhxhhíí ojinrouen) 
onHCbiBaioxce b ;texajwx. Ohh npocxHpaioxce b 3K)3—BCB HanpaBJicHHH h hmciox KDIOB 
BcprenxHOCXb. AnajiHSHpyioxca npexcHHC Aannbie o CKajíKax b öy^taftcKOM najieorene. 
noKasbiBaexcH, hxo cooxBexcxByiomaíi CKJia;íHaxocxb ne Moacex öbixb oxHccena k nHpeHeíícKOH 
(hasé (Konei^ BOi^ena), a AOJDKHa paccMaxpHBaxce b KanecxBe MHOi^enoBofí, nocKOJibxy hhxhhIí 
ojiHroi^en b xapACKOlí c nocxeneHHbiMH nepexo^aMH CMeneexce őojiee MOJioj^>iMbi 
rJIHHHCXbIMH OXJIOXeHHJIMH BHJIOXb ^0 HHXHeMHOl^eHOBblX. 

Táblamagyarázat — Explanation of plates 

I. tábla — Plate I. 

1. A 6. akna Ny-i fala 
Western face of excavation 6 

2. A 6. akna Ny-i fala közelről 
Western face of excavation 6, a closer view 

* Hungárián Geological Survey, Népstadion 14, Budapest, H-1142 Hungary 
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Földtani Közlöny. Bull. ofthe Hungárián Geol. Soc. (1990) 120. 193 — 214 

Out-line of Danube hasin geology^ 

Dionyz Vass^, Miroslav Pereszlényi, Michal Kovác^, Miroslav Krái. 

(with 28 figures and 1 tahié) 

Ahstract: Danuhe hasin originated in Lower Miocéné as pull-apart hasin (N part). During 
Middle Miocéné the hasin extended to the S and during laté Miocéné and Pliocene the suhsidence 
was of thermal origin. Basin is mostly füled by clastics and large volcanic bodies are buried in the 
hasin too. The mean temperature graaient reacnes 39,1 °C/km, aver^e value of heat flow density is 
72 ±6 mWm '^. Seven small methane gas fields were discovered in NW part of basin and several gas 
and/or condensate shows are known in S. part of basin. According to an approximation of the thermal 
maturity of organic matter in the basin usine the Lopatin model the oil and gas Windows should be in 
the depth below 3000 m. Source rocks can oe maríné and swamp deposits. 

The Danube basin is one of the largest basins in the West Carphatians and 
belongs to the Pannonian basin system. To the west and north, the basin is confined 
by the Maié Karpaty, Povazsky Inovec, Strazovské vrchy and Tribec Mts., to the 
northeast by the Central Slovakian volcanics, and to the south-southeast by the 
Hungárián Paleogene and volcanics of the Börzsöny Mts. and Burda hills (fig. 1). 

The geology of the basement is shown in a simplified sketch by 
O. Fusan et al. 1987 {fig. 2).Three major faults, the Ludince, Vepor and Hurba- 
novo faults, cut the pre-neogene basement of the basin. From the Ludince (Ölved) 
fault to the Southwest are crystalline schists and granitoids of the Tatricum which 
correspond to the lower Austroalpine nappe, and continue intő Hungary as the 
Sopron carboniferous crystalline schists sequence (J. FÜLÖP-V. Dank et al. 1987). 
Northeast of the Ludince fault the basement is composed of upper Paleozoic and 
Mesozoic formations of the Tatricum, Fatricum (Kricna nappe) and Hronicum 
(Choc nappe) tectonic units that correspond to the lower and middle Austroalpine 
nappe. From the Vepor fault to the southeast the crystalline schists, granitoids, 
Upper Paleozoic and Mesozoic formations of the Veporicum tectonically covered 
by Upper Paleozoic and Mesozoic Formations of the Hronicum (Choc nappe) and 
Gemericum units which correspond to the middle and upper Austroalpine nappe. 
In the region south of the Hurbanovo fault, Paleozoic and Mesozic formations of 
the Transdanubian Central rangé unit are present in the basement. Paleogene 
sediments in the vicinity of Stúrovo (Hungárián Paleogene Basin) and in the Blatné 

1 Geologicky ústav D. §tura, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, CSFR 
2 Naftoprojekt, Mlynské nivy 4o, 821 09 Bratislava, CSFR 
3 Geologicky ustav, Dúbravska cesta 9, 842 38 Bratislava, CSFR 
4 Geofyzika, Geologická 18, 825 52 Bratislava, CSFR 
5 Elhangzott a vándorgyűlésen, Sopronban, 1989. V. 19-én. 
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Fi^. 1. Limits and subdivision of Danube hasin, Slovakian part. Explanations: 1. Basin margin (predonűnantly pre-Ter- 
tiary rocks). 2. Tmava-Dubník subbasin (Lx)wer and Midme Miocéné), 3. Gabcikovo subbasin (Upper Miocéné and Pliocene) 4. 

Neovolcanics, 5. Hungárián Paleogene (Stúrovo Paleogene), ó.ÓSFR-Hungary State frontiers 

Fig. 2. Pre-Tertiary basement of Danube basin (according to O. Fusán et al., 1987, simplified bv D. Vass). Explanati¬ 
ons; 1. Crystalline schists and granitoids of Tatricum, 2. Predominantly Mesozoic and Upper Paleozoic of Tatricum, Krízna and 
Choc nappes, lesser granitoids and crystalline schists of Tatricum, 3. Crystalline schists, granitoids of Veporicum, Upper Paleozo¬ 
ic and Mesozoic formations of Veporicum, Choc nappe and/or “upper West-Carpathian nappes”, 4. Paleozoic and Mesozoic for- 

mations of the Transdanubian Central Rangé Unit, 5. Deaf)seated faults and front of overtnnist, 6. Recent margin of the basin. 
Deap-seated faults; 1. Ludince (ölved) fault, 2. Vepor fault, 3. Hurbanovo fault 
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Fig. 3. Extension of Paleogene deposits in the basement of Danube hasin. Explanations:!. Central-Carpathian Paleoge- 
ne, 2. Hungárián Paleogene, 3. Faults, 4. Present margin of the Danube Basin 

The structure of the pre-Tertiary basement is a thrust (nappe) structure . On the 
Tatricum unit, which itself is in allochthonous position, are overthrusted units of 
the Fatricum and Hronicum which are in tűm overthrusted by units of the Vepo- 
ricum and Gemericum. In addition to the nappe structure, the basement is faulted 
by normál dip-slip and strike-slip faults. Somé of these faults originated and were 
active during the opening of the basin i.e. during the Neogene. Paleogene sedi- 
ments lay with an angular unconformity on the pre-Tertiary rocks. 

Basin f i 1 1 . Clastic deposits make up the búik of the sediments in 
the basin although volcanics play an important role as well. The age of the basin 
fill ranges from Eggenburgian (22 m.y.B.P.) through the Miocéné to the end of the 
Pliocene (1.8 m.y. B.P.). The oldest rocks — Lower Miocéné — are mostly marine 
300-800 m thick and are distributed in the northem part of the basin, especially in 
the northem part of the Blatné depression and in the Bánovce depression. 

Middle Miocéné deposits are marine to brackish marine 2000-3000 m thick and 
are present in the Blatné, Rishovce, Komjatice, and Zeliezovce depressions. 
Volcanics are alsó present in the depressions. On and around the so called Kolárovo 
elevation in the Central portion of the basin, Middle Miocéné deposits are strongly 
reduced or completely missing (fig. 12). South and west of the elevation, direct 
well data are absent bút from seismic lines in this area it can be supposed the Middle 
Miocéné is present in considerable thickness. The lacustrine ana fluvial deposits 
of the Upper Miocéné and Pliocene reach their maximum thickness (4000-5000m) 
in the Southern part of the basin and are undisturbed by the Kolárovo elevation 
(ftg^ 13). 

The prevailing lithologies in the basin fill include claystone, friable siltstone, 
sandstone and conglomerates. The occurence of organic limestones (i.e. algal, bails 
of lumachella) is very rare. Until now no sedimentary models ha ve been proposed 
mainly because of limited modem seismic data. Figure 4-7 shows simplified 
stratigraphic columns from several localities in the basin constructed with data 
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obtained from cores and borehole cuttings. From the distribution and age of the 
coal bearing members in the basin it is possible to show the location and migration 
of possible deltas through time. During the Upper Badenian, coalescent deltas were 
prograding from the northwest intő a predominately maríné environment (fig. 8). 
During the Sarmatian a larger birdfoot or lobate delta was prograding to the south 
intő the Blatné depression and other smaller coralescent deltas intő the Komjatice 
depression. The environment during this time was marine to brackishmarine. In 
the Pannonian, at least three major birdfoot deltas prograded, generally from the 
north intő the basin (fig. 10). The Pontian represents the major time in which coal 
bearing members were deposited. Birdfoot, lobate and small coalescent deltas 
prograded over previously existing ones bút intő a less brackish more lacustrian 
environment mostly from the north, notheast (fig. 11). 
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PRE-NEOGENE 

Fig. 6. Lithostratigra^c scheme of Neogene hasin fill in N jmH of Danube hasin (Bánovce d^ression; acc. to E. Brestenská, 
modified hy D. Vass). E xplanations: 1. Tuff, tuffite, 2. Limeslone, 3. Clay, 4. Schlier, 5. Calcareous claystone, 6. Sands- 

tone, sand, 7. Conglomerate 
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Fig. 7. Lithostratigraphic scheme of Badenian in Zeliezovce depression of Danuhe hasin. E x p I a n a t i o n s : 1. Tuff, tuffite, 
2. Clay, 3. Organic limestone, 4. Calcareous siltstone, silt, 5. Sandstone, sand, 6. Epiclastic andesitic hreccia, 7. Epiclastic andesi- 

te conglomerate and hreccia, 8. Conglomerate 
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Fig. 8. Possible Upper Badenian covalescent deltas in Danube hasin. Explanations: 1. Possible delta environment with 
coal-bearing deposits, 2. Maríné environment 

Fig. 9. Possible Sarmatian deltas in Danube hasin. Explanations: 1. Possible delta environment with coal-bearing depo¬ 
sits, 2. Brackish-maríne environment 

Fig. 10. Possible Pannonian deltas in Danube hasin. Explanations: 1. Possible delta environment, 2. Brackish environ¬ 
ment 
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Volcanics in the hasin occur mostly during the Middle Miocéné (esp. Badenian) 
although fine, thin tuffitic beds exist in the Lower Miocéné. Their main composi- 
tion is calcalkaline, andesitic and to a lesser extent rhyolitic. The volcanics form 
a buried rangé probably of stratovolcanous verified by boreholes and gepmagnetic 
surveys showing magnetic anomalies less than 100 n.T. (M. FiLO in J. Sefara et 
al 1987; A. SUTORA et al 1988; 1. Gnojek, P. KUBES in lit.). Near Stúrovo these 
volcanics crop out and continue to the west. 

Subsidence curves generated from borehole and seismic data show significant 
differences in subsidence and sedimentary rates across the basin. In the Blatné, 
Risnovce, Komjatice and Zeliezovce derpessions the strongest subsidence occured 
during the Middle Miocéné (fig. 15,16). In the proximity of the Kolárovo elevation 
strong subsidence took piacé during Pannonian and Pliocene time with weak 
subsidence during the Sarmatian (fig. 17, 18), subsidence curve calculated with 
seismic data in the region south and Southwest of the Kolárovo elevation show 
strong and consistent subsidence during the Middle Miocéné, Upper Miocéné and 
Pliocene. 

Fig. 11. Possible Pontian deltas in Danube basin. Explanations:!. Possible delta environment, 2. Brackish-Iacustrine en- 
vironment 

Origin and structure of the basin 

The origin and developement of Danube basin was controled mainly by collision 
of continent-continent type (North European Platform with Carpathian-Pannonian 
block System). During Miocéné the paleostress field changed and the maximai 
compression axis 5i rotated from NW to NE causing generation of main faults and 
fault belts and the fluctuation of their activity manifested by different kinematic - 
dynamic behavour of the faults and/or fault belts (M. KovaC et al. 1989). Another 
result of collision was the block rotation associated with bending of West Carpath- 
ian arc during the Lower Miocéné. Fór Maié and Brezovské Karpaty blocks the 
anticlockwise rotation 37-43 was paleomagnetically estimated (I. TÚNYI in M.KO- 
VAÓetal., 1989). 

On the beginning of the Lower Miocéné the Danube basin started to open in its 
northem part (N. part of Blatné depression, Bánovce depression). Main compres¬ 
sion axis of the paleostress field was oriented in N-S. direction. From the Eggen- 
burgian (22 m.y.B.P.) till Karpatian (aprox 17 m.y.B.P.) the main compression 
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axis Öl had NW-SE direction. Mentioned paleostress field generated or activated 
regionally signifícant faults which were opening the sedimentary hasin. They 
wcrci 

— left lateral wrench faults of ENE-WSW and NE-SW direction 
— normál faults of N-S direction 
Later during Lower Miocéné a new paleostress field generated or activated 

following faults (fig. 26): 
— len-lateral wrench faults of N-S direction 
— re verse faults of ENE-WSW direction with vergency predominantly to SSE 

compensated by light-lateral strike slip faults of WSW-ENE direction 
— normál faults of NW-SE direction 
— sporadically occuring right-laterial strike slipe faults of ESE-WNW direc¬ 

tion. 

Fig. 12. Pre-Tertiary basement elevation of Kolárovo in Danube hasin (according to K. J. §efara et al. 1987). Explana- 
t i o n s : 1. Contours of the Kolárovo elevation, 2. Recent niargin of Danube hasin 

Fig. 13. Deposition centres in Danube hasin. The proeradation of hasin opnening from the N to the S is evident. Explana- 
t i o n s : 1. Present margin of Danube hasin, 2. UpperEocéné and Pliocene main deposition area, 3. Middle Miocéné sedimenta- 

tion centres, 4. Lower Miocéné Sedimentation centres, 5. Hungárián Paleogene hasin (NE margin), 6. Ludince (ölved) fault 
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Intő just opened Danube hasin maríné transgression penetrated from the West 
and in hasin itself the transgression was spreding from North to South. The clastics 
deposited in newly created hasin were of local origin. Later during the Karpathian, 
as from the régiónál paleogeography comes out, the maríné transgression intő early 
Danuhe hasin was coming from the SE (from Nógrad hasin), hűt the oríginal 
path-ways of the transgression either have heen destroyed by erosion, or are M 
burried by younger deposits of volcanics. Clastics are polymict and were transport- ^ 
ed intő hasin from distal source zones on the S, SE, i.e. from the southem part of 
recent Danube hasin (M. KovaÓ et al. 1989). 

On the end of the Karpathian and beginning of Badenian paleostress field 
changed again and the axis of maximai compression was oriented in N-S direction. 
The activisation of left-lateral strike slip faults NE-SW and normál faults of N-S 
direction (fig. 27) caused the deepening of the Danube hasin. Normál faults of 
NW-SE direction started to be active as ríght-lateral strike slip faults. 

From the Middle Badenian the maximai compression axis was of NE-SW 
direction. In such a paleostress field the following faults have heen generated or 
activated {fig. 28): 

— left-lateral wrench faults of ENE-WSW direction 
— normál faults of NNE-SSW and NE-SW direction. This faults were of 

growth character (synsedimentary active) with relatively high amplitude of 
throw. In the recent hasin they are the most prominent faults well recogni- 
sable on the seismic lines and with strong influence on recent hasin topog- 
raphy. They form the graben and horst structure (Z. Adam — M. DLABaC 
1961, M. PÉNtóKOVÁ — V. DvofeAKOVÁ in B. GaIa et al., \9%5, fig. 19, 
20). 

— right-lateral strike slip faults of N-S direction (e. g. Povazie fault systeme) 
reactivated bút with lesser lateral displacement as was caused by left-lateral 
displacement on the same fault system during Lower Miocéné. 

1 

Fig. 14. Buríed volcanics in Danube hasin (according to A. Sutora et al. 1988i. Explanations:!. Buried volcamcs Bade¬ 
nian in age (magnetic anotnalies less than 100 n. T.), 2. Magnetic anomalies aTOve 100 n. T. with the source in pre-Tertiary base- 

ment, 3. Pte-Tertiary rocks on the surface, 4. Faults, 5. Presumed strike-slip faults, 6. Czechoslovak-Hungarian and Czechoslovak- 
Austrian frontier 
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During Badenian and later the transgression intő Danube hasin was coming from 
S, SW, and the main supplay of clastics has been from N, NE. 

The tectonics of the eastem part of the Danube hasin has nőt been evaluated by 
the study of minor structural elemenst as it was done in NW part of the hasin. 
According to the opinion of one of the authors (M. KovaÓ) eastem part of hasin 
icould have similar evolution as graben and horst structure in the area of Central 
Slovakia volcanics (M. NemCok, J. Lexa 1988). A. SuTORA et al., 1988, assume 
the faults of Surany fault beit left-lateral strike-slip faults. According to M. 
Pénicková (fide A. SUTORA et al., 1988) on seismic lines are same indications of 
flower stmcture on Surany eastem and Hurbanovo faults. 

During laté Miocéné and Pliocene the fault activity fade out. Subsidence 
migratedto the South (compare fig, 15, 76 with 17,18) and it was mainly of thermal 
origin (cooling of Pannonian astenolith). The result is a brachysynklinal sinking 
and dishlike stmcture. Somé faults especially in marginal part oi hasin were still 
active bút the amplitude of throw was strongly reduced. In the western part of the 
hasin minor young thmsting was recognised on a seismic line (C. TOMEK — A. 
ThóN 1988). 

Geothermal data in the Danube hasin. 

Régiónál distribution of the subsurface temperature in the Danube hasin is yery 
well known and it is documented by the map of geoisotherms at the depth of 4000 
m (fig. 21). Mean temperature gradient in the Central part of the depression is 
35.1 °C/km, in the NW part it is 36,0 °C/km. The highest temperature can be found 
in the Central depression (160-170 °C at the depth of4000 m) and it may be connected 
with the recent subsidence, Neogene yolcanism and diagenetic processes. 

SUCHÁ-3 
Age (m.y.) 
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Heat flow density in the Danube hasin was calculated in 34 wells. The average 
value is 72±6 mWm‘2 and heat flow field is relatively stable {fig. 22). Heat flow 
more than 80 mWm'^ is characteristic fór the Central part of the Danube Basin. 
The increase supply of heat from below this area can be related to the extension 
evolution of the basin and elevated position of the Moho-discontinuity. (M. KráL’ 
1985). 

RIPNANY 
Age (m.y.) 

16 V4 12 10 8 6 4 2 Dcpth (m) 

Fig. 16. Subsidence curve of the well Ripnany-1 (Risnovce depression) 

KOL-2 
Age (m.y.) 

12 10 8 6 4 2 Deplh(m) 
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SEIZ-1 
Age (my.) 

Fig. 18. Subsidence curve Seiz-1, depth dala taken from seismic line 551/81, 82, 83, temperature data taken from the wells DS-1, 
FGGa-l,GPB-l,(!:-l 

Hydrocarbon exploration history 

Oil and gas exploration in the hasin began in 1942. Up to date, 2800 shallow 
wells (300-600 m) and 124 deep wells (1500-3500 m) have been realized. Geophy- 
sical studies have included gravimetry, geoelectrics and seismic. Most of the 
seismic surveys are of the older refraction type and only a few are reflection lines. 

Exploration has been focused on shallow laying elevated structures. Thus far, 
19 structures have been drilled bút only 29 by deep wells. Seven gas fields have 
been disco vered fi ve are hydrocarbon dry gas and three are CO2 fields (fig. 23). 
Currently only one methane gas field, the Trakovice field, is exploited (fig. 24). 
Its generál characteristics are|he following: 

reserves: 0,5 billión m^ 
reservoir rocks: sand bodies of Middle Badenian 
depth of productive horizont: 940-964 m 
effective thickness of sand: 12 m, individual layer thickness from several 
cm to 3 m 
dry gas composition: methane 86,3-90,9 % 

ethane 0,5-0,6 % 

nitrogén 8,5-13,0 % 

Reservoir rocks in the CO2 gas fields are of Middle Badenian and Lower 
sarmatian in age. The composition of the gas is the following: 
CO2 52,0 - 89,9 % 

N 2,3 - 28,2 % 

methane 30,0 - 40,0 % (B. Ga2a in J. BednaRiková — Á. ThÓN 1984) 
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Okrajov 
Kryhy 

NW 

ene, 2. Pannonian, 3. S 
Mthian, 9. Paleogene, 



Okrojove 
Kryhy Blatné-Trnava depression 

Inoveckó 
Hrósí Risnovce depression Nitrionsko Hróst Komjatice depression Levickó Hróst ^ Dubnicko Prepodlino 

Komórnanské Kryhy 

Fig. 20. Geologic cross-seclion in N part of Danube hasin (according to B. Ga2a). Explanatíons: 1. Pontlan-PUocene, 2. Pannonian, 3. Sarmatian, 4. Upper and Middle Badenian, S. Volcani 
(andesite) of Miodle Badenian, 6. Lower Badenian, 7. Volcanics (andesite) of Lower Badenian, 8. Karpathlan, 9. Paleogene, 10. Mesozoic, 11. CrystalUne rocks 
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V 

Fig. 21. Geoisotherms in the depth of 4000 m in Danube hasin (W. Kral’). Explanations;!. Neovolcanis, 2. Hungárián 
Paleogene, 3., 4. Tatricum: 3. Úpper Paleozoic and Mesozoic formations, 4. Crystalline rocks, 5. Fatricum: Paleozoic and Meso- 

zoic formations, 6. Hronicum: Upper Paleozoic and Mesozoic formations of Choc nappe 

Several wells in the southem part of the hasin have gas shows and in one instance 
condensate was found (fig. 23). The age of the rocks in which shows were 
encountered ranges from the Sarmatian to Dácián bút most come from the Panno¬ 
nian and Pontian. One show came from Mesozoic rocks and another from crystal¬ 
line schists. Generally the composition of the gas is variable, methane being the 
main constituent. 

Many problems are yet to be solved conceming the hydrocarbon potential of the 
Danube hasin. Source rocks in the northem part of the hasin are supposed 
to be marine and swamp deposits of the Lower Miocéné fór the Trakovice and 
other small gas fields in the Blatné depression. In the southem and deepest part of 
the hasin, the presence of source rocks is verified by gas and condensate shows 
(fig. 23). Their origin can be marine or brackish-marine in the Middle Miocéné 
and lacustrine and swamp deposits of the Upper Miocéné. The thickness of the 
possible source rocks in the Middle and Upper Miocéné is approximately 2000 m 
fór each. The negative factor associated with these potential source rocks is the 
presence of Middle Miocéné volcanic rocks which appear in magnetic anomalies 
and on seismic lines as seismically transparent zones (fig. 14). 

Reservoir Rocks. Potential reservoir rocks are the hasal clastics 
which occur at the base of almost all sedimentary formations of the hasin fill (fig. 
4). Other possible reservoir rocks include the intraformational sand bodies (fór ex. 
“great sand” of the lower Pannonian) and sand silt and/or clay sequences in delta 
environments. Sealing horizons. More of less contmuous layers of clay 
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Fig. 22. Thermal heat flow in Danube hasin (W. Kral’ et al., 1985). Explanations: 1. Neovolcanics, 2. Central-Carpathi- 
an and Hun^rian Paleogene, 3. Flysch beit: Magúra Unit, 4. Klippen beit, 5., 6. Tatricum: 5. Upper Paleozoic and Mesozoic for- 
mations, 6. Crystalline rocks, 7. Fatricum: Paleozoic and Mesozoic formations, 8. Hronicum: Upper Paleozoic and Mesozoic for- 
mations of Choc mappe, 9. Overthrust, 10. Faults, 11-15. Thermal heat flow in mWm’^ (11. 0 — 50, 12. 50 — 60, 13. 60 - 70, 14. 

70 — 80, 15. 80 — 90) 

or clayey silt especially of Pontian aee are widespread in the hasin. Alsó the 
dishlike structure of the upper hasin filT could act as a good hydrocarhon seal. 

T r a p s in existing gas fields are structural as in the Trakovice field hűt it 
can supposed that hoth stratigraphic and comhination traps are present as well. 

Thermalmaturation of organic matter. An ap- 
proximation of the thermal maturity of organic matter was made in the hasin using 
the Lopatin model. With this model it is possihle to calculate the degree of thermal 
maturation attained hy huried kerogen hased on hurial history and the geothermal 
gradient. The result is a time-temperature index (TTI). Time and hurial histories 
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BRATI5LAVA 

0 7^ 

Fig. 23. Gas fíelds and shows in Danube hasin. Explanations: 1. Methane field, 2. CO2 field, 3. Well with methane 
shows, 4. Well witn gas and condensate shows, 5. Faults 

were obtained from subsidence curves from different wells. Where deep wells 
were absent, the data were taken from seismic sections or, in the case of geothermal 
data, from neighboring wells. 

Preliminary Results. Time of entry intő the oil and gas Win¬ 
dows of several dátum horizons and the depth in which those horizons passed intő 
the Windows is shown on table 1. It illustrates the oil window in the hasin is 
between — 3000 and 3700 m, wet gas window between — 4100 and 4500 m, and 
the dry gas window below 5200 m. 
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Table I. 

Entry intő oil win¬ 
dow 

Entry intc 
winc 

wet gas 
ow 

Entry intő dry gas win¬ 
dow 

Ma Depth Ma Depth Ma Depth 

Base of Karpathian 

§pa-5 1.25 3000 

Base of Badenian 

Sei-1 7.0 3 620 5.3 4 480 3.5 5 220 

Sei-2 10.0 3 600 7.6 4 400 5.1 5 200 

Su-3 3.0 3 200 

Base of Mid. Badenian 

Su-2 5.1 3 290 

Base of Upp. Badenian 

Dia-1 3.8 3 380 

Base of Low. Sarmatian 

Seiz-1 4.3 3 680 0.8 4 180 

Seiz-2 4.5 3 600 1.4 4 100 

Base of Mid. Sarmatian 

Kol.2 1.7 3000 

Base of Pannonian 

Seiz-1 1.5 3 350 

Seiz-2 1.7 3 300 

Kol-2 0.85 2 900 

FGHP-1 2.8 3 120 

Base of Pontian 

FGGa-1 0.6 3 080 

The predicted area in which sediments of the hasin fíll of various ages can be 
in the oil window is shown on fig. 25. From the illustration it is clear that the dry 
gas window has been reached by the base of the Badenian in the deepest part of 
the hasin. The wet gas window has been reached in the same area by the base of 
Lower Sarmatian. Various stratigraphic datums have reached the oil window bút 
at different times. In the area where the hasin fill is at its thickest, burial history is 
sufficient enough fór the base of the Pontian to enter the oil window, bút the time 
of entrance is very laté — 0.6 m.y.B.P. (laté Quatemary). 
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Fig. 24. Gas field Trakovice (B. Gaía in J. Bednariková — A. Thón 1984). Explanations.l. Gas-bearing horizons, 2. 
Lower Badenian, 3. Middle Badenian, 4. Upper Badenian, 5. Pontian, 6. Dácián 

» 
11 

^[f*®*** extension of mature source rocks in Danube hasin and time to entry of selected stratigraphic horizons intő oil 
(III 15) and wet gas (iIl 160) tnaturation Windows. Explanations:!. Basin margin (predominantly pre-Tertiary rocks, 

2. NeovolcatucSj^3. Extensmn of i^ture source rocks, 4-11. Time of entry intő oil and wet gas Windows of the oase of: 4. Karpat- 
luan, 5. Lower Badenian, 6. Middle Badenian, 7. Upper Badenian, 8. Lower Sarmatian, 9. Middle Sarmatian, 10. Pannonian, 11. 

Pontian 
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6 ^ 7 / 8 .y" 9 X 

Fig. 26. Scheme of thc tectonic activity in the W part of the Central Western Carpalhians on the beeinning and during Lower Mi¬ 
océné (Eggenburgian — Lxjwer Karoathian) After M. KovaC et al. 1989). Explanations: 1. Mountain ranges of Central 
West Carpathian, 2. Flvsch beit, 3. Klipen beit, 4. Neovolcanics (recent situation), 5. Basins and depressions (recent situation), 
6. Strike slip faults, 7. Normál faults, 8. Reverse thrust, 9. Fold axis, MK — Maié Karpaty Mts, BK - Biele Karpaty Mts, CK — 
Cachtické Karpaty Mts, Pl — Povazsky Inovec Mts, SV — Strázovské vrchy Mts, T — Tribec Mts, VB — Vienna basin, DB — 

Danube basin 

Fig. 27. Scheme of the tectonic acitivity in the W part of the Central Western Carpathians during Karpathian 
an. After W. Kovaó et al. 1989. Fór explanation see fig. 26. 

and Lower Badeni- 
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Fig. 28. Scheme of the tectonic activity in the W part of the Central Western Carpathians during Middle Miocéné (Middle Upper 
Badenian and Sarmatian). after M. Kovaő et al. 1989. Fór explanation see fig. 26. 
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A Duna-medence (=Kisalföld) földtana 

Vass D. et al 
A Duna-medence az alsómiocénben képződött hÚ2^os medenceként (északi rész). A középsőmio¬ 

cén folyamán a medence dél felé terjeszkedett, a felsőmiocénben és a pliocénben a süllyedését termikus 
hatások okozták. A medencét nagyrészt törmelékes üledékek töltik ki, továbbá hatalmas vulkáni testek 
varrnak eltemetve a medenc^mélyében. Az átlagos geotermikus ^adiens értéke 39,1 °C/km, az átlagos 
hőáramsűrűség 72±6mWm’'^. A medence észalmyugati részén hét kisebb, metánt tartalmazó gáztelepet 
fedeztek fel és néhány gáz és/vagy kondenzátum előfordulás ismert a déli részen. A LoPATiN-fele 
modellt használva a szervesanyag termikus érettségének becslésére az olaj- és gázablak a medencében 
3000 m alatt van. Az anyakőzetek tengeri és mocsári üledékek. 

reojiorna Majioií BenrepcKOH BnaAHHu 

fi. Baui U dp. 

Majiag BenrepcKag Bna^HHa BOSHHKJia b paHHeM MHOitene b kanecTBe CTpykxypbi 
pacxa^eHHH (ceBepnag nojioBHHa, Haxo;tí[iij,aHca na xeppnxopHH HexocjioBakHH). B cpe^neM 
MHOitene BnajtHna pacuiHpHJiacb k lory; onyckauHB b noajtneM MHouene h njiHouene 
BLI3LIBaJIHCb XepMHHeCKHMH 3(bcÍ)eKXaMH. BnaflHHa BbinOJIHena B OCHOBHOM OÖJIOMOHHbIMH 
oxJioxeHHHMH, Ha xjiyÖHHe aaxopoHeHbi xaicace h orpoMHbie ByjikaHHHecKHe MaccHBbi. Cpefl,Hee 
3HaHeHHe reoxepMHHecxoro rpaflHenxa cocxaBJiaex 39,1 °C/km, a cpeflHHH njioxHocxb xenjioBoro 
noxoka — 72± 6 mWm''^. 

B ceBepo3anajíHOH nacxH Bna^Hnbi BbWBJieHbi ceMb HeöojibuiHX MexaHco;];epxíaiij,HX raaoBbix 
aajiexeíí, a b io^hoh nacxH H3BecxHbi necKOJibJio npoHBJieHHfí raaa h/hjih KOHACHcaxoB. 
Hcnojibayg Mo^ejib JloriATHHA jiJin oii,eHKH cxeneHH xepMHHecKOH apejiocxH opraHHHecKoro 
BeutecxBa, öbuio ycxanoBJieno, hxo HecbxeraaoBoe okho bo BnajtHHe HaxoAHXca HHxe ypoBHH 
-3000 M. MaxepHHCKHMH HBJiaioxca MopcKHe h, őojioxHbie oxjioxeHHg. 
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Hegy- és dombvidékek talaj geokémiai 
problémái, Cserhát hegységi vizsgálatok 

tükrében* 

Ándó Józsefi 

(1 ábrával, 4 táblázattal) 

Összefoglalás: Az emberiség egyre fokozottabb kömy^ezetalakító, környezetszennye¬ 
ző tevékenysége es a mezőgazdaságban kiterjedten all^lmazott trágyázás, műtrágyázás ellenére a 
talajok fő mikroelem-forrása továbbra is a talajképző kőzet. Ezért a Mlönböző kőzeteken kialakult 
talajszelvények — azonos talajtípus esetén is — eltérő mikroelemkészlettel rendelkeznek. A talaj¬ 
képződés során a kőzet eredeti mikroelem-eloszlása a kilúgozási és az akkumulációs folyamatok 
összhatásaként térbelilee erősen átrendeződik, így az egyes talajgenetikai szintek mikroelemtartalmá¬ 
ban különbségek mutatkoznak. Hegy- és dombvidékeinken a térszínt általában változatosabb kőzet¬ 
tani felépítés jellemzi, mint a síkvideken. Ugyanakkor a talajerózió miatt a felszínt helyileg változó 
módon. Különböző genetikai szintet képviselő talaj borítja. Mindez e vidékeken igen változatos 
talajgeokémiai, kömyezetgeokémiai képet eredményez, ami a földtani felépítéstől, a táj jellegétől 
függetlenül nem értékelhető. 

Bevezetés 

Korunk egyre nagyobb feladatokat állít a mezőgazdaság elé. A termelés további 
fokozásának alapvető feltétele mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés 
területén az optimális tápanyagellátás biztosítása. Tápanyagról beszélve a mező- 
gazdaságban — jelenlegi, lezártnak korán sem tekinthető ismereteink szerint — 
mintegy 20 létfontosságú elem tervszerű biztosítását kell számításba venni. Ezek 
közül jelenleg a makroelemek és a mikroelemek egy részére vonatkozóan a 
tápanyagellátás kérdései tudományosan megalapozottnak tekinthetők. A mikroe¬ 
lemek szélesebb skálájának biológiai szerepe, a különböző növényeknek és álla¬ 
toknak ezek iránti igénye, talajbeli vegyületformáik és migrációjuk azonban még 
sok szempontból kevéssé ismert, s e területeken további részletező kutatások 
szükségesek. E kérdéskör mezőgazdasági vonatkozásainak hazai áttekintése Pais 
I. (1980) könyvében található. 

A növények a tápelemeket a kőzet-talaj-víz-levegő rendszer közvetítésével 
veszik fel, s építik be testükbe. így anyagi összetételük, különösen mikroelemtar¬ 
talmuk jellegzetesen tükrözi a rendszer geokémiai adottságait. Ezen adottságok 
meghatározzák egyes elemek növénybeli hiányát, normális ellátottságát, esetleg 
toxikus hatását. A tápláléklánc révén azonban a környezet geokémiai jellegei — 

* 

*★ 
Előadta a Társulat Vándorgyűlésén, Kaposvár, 1982. október 14-15. 
Eötvös L. Tudományegyetem Kőzettan-Geokémiai Tanszék, H-1080 Budapest VIII. Múzeum krt. 4/A 
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ha a többszörös áttétel és az emberi beavatkozás miatt rendkívül bonyolultan vagy 
elmosódottan is — az adott térség valamennyi élőlényében felismerhetők. Ezért 
számos országban a környezet geokémiai adottságainak, az elemek területi elosz¬ 
lásának egészségügyi kihatásait és összefüggéseit is behatóan vizsgálják (Can- 
NON, H., Hopps, H. 1971, Kovalovszku, V. V., andrianova, g. a. 1970, 
National Academy of Sciences, Washington 1974, 1977). 

Nyilvánvaló, hogy a mikroelemekkel való ellátottság kérdéseinek vizsgálata 
típusos határterületi, mezőgazdasági, élettani, talaj geokémiai, biogeokémiai és 
környezeti geokémiai feladat. A témakör határterületi jellege a nevezéktanban is 
tükröződik. Pl. a geokémikus, aki a talaj kémiai összetételét a felszíni kőzetekhez, 
a földkéreghez való viszonyításban szemléli, a geokémiában használatos elemgya¬ 
korisági határértékeknek megfelelően sorolja a talaj különböző elemeit a fő- 
(0,1 % <), mikro- (0,1-0,02 %), vagy a ritka-, ill. nyomelemek (0,02 % >) közé. 
A talajtani-mezőgazdasági szakember vagy a biológus a talajok elemeit az élőlé¬ 
nyek táplálkozása szempontjából vizsgálja, s az élő anyagban 0,01 % koncentrá¬ 
ciójú elemeket makro (táp) elemnek, az ennél kisebb gyakoriságúakat pedig mikro 
(táp) elemeknek nevezi (az értékek száraz anyagra vonatkoznak). 

A talajok mikrotápelem-tartalmát meghatározó fontosabb tényezők 

A talajok mikroelem-tartalmát ugyanazon tényezők határozzák meg, amelyek 
magát a talaj kialakulását, fejlődését is irányítják. Ezért a mikroelemek mennyiségi 
és térbeli eloszlási jellemzői a talajosodás különböző feltételei és fázisai szerint 
más és más képet mutatnak. A talaj kialakulásának kezdeti szakaszában az elem¬ 
eloszlási jellegek az “anyakőzet”, ill. a mállási térszint adó rétegsor geokémiai 
tulajdonságait tükrözik. A talajosodás előrehaladtával a szelvény és az anyakőzet 
geokémiai jellegében egyre több eltérés mutatkozik. Kezdetben a differenciálódás 
főleg az elemeknek a kőzetszövet egyes alkotói közötti mm-es, cm-es nagyságren¬ 
dű átrendeződésére korlátozódik. A talajosodás fejlettebb szakaszában a dm-es, 
m-es magyságrendű vertikális migrácó válik jellemzővé, ami a szintes tagozódásé 
szelvények kialakulását eredményezi. Később — vagy gyakran az előző folyama¬ 
tokkal összeszövődve — az anyagátrendeződés vízszintes komponensei is megje¬ 
lenhetnek. Ennek felszíni (erózió) és felszínalatti összetevői 10 m-es, km-es 
nagyságrendű anyagáramlás révén a tájelemek (elemi tájak: Perelman, A. I. 
1975) között teremtenek geokémiai kapcsolatot. 

Hegy- és dombvidékeken a geokémiai tájat uralkodóan zonális és váztalajok 
jellemzik. így érthetően, a leírt fejlődési váz szerint is a talajképző kőzettől örökölt 
geokémiai bélyegek — különböző formában és mértékben — a talajosodás minden 
szintjén kimutathatók. Ezen túlmenően a jelzett típusú talajok körében a szelvé¬ 
nyek mikroelemkészletének elsődleges forrása, csaknem lazárólagosan, a talaj- 
képző kőzet, amint azt KOVDA, V.A. (1973) is megállapította. 

Az anyakőzet, illetve az aljzatban lévő kőzetek és ércek, valamint az ezekkel 
kapcsolatos talajok és növényzet közötti geokémiai kapcsolatot a geológusok már m 
régebben felismerték, s ez alapján érckutatási módszereket dolgoztak ki. Az ilyen ^ 
irányú hazai kutatásokat KUBOVICS I. (1956) velencei-hegységi vizsgálatai indí¬ 
tották el. Eredményei jól megvilágítják a kőzettani-földtani felépítés, az ércesedés 
és a talajtakaró nyomelemtartalma közötti összefüggést. 

A hazai mezőgazdasági célú talajmikroelem-vizsgálatok során több szerző is 
utalt a kőzettani felépítés, anyakőzet meghatározó szerepére. GYŐRI D. (1962) réti 
csemozjom, agyagbemosódásos barna erdei talaj és gyepes podzol szelvények 
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Összes Mn-, Zn-, Cu-, Mo-, Co- tartalmát vizsgálva megállapította, hogy bár a 
talaj képződési folyamatok hatása kimutatható, de “nincs nagy különbség a talajban 
és az alapkőzetben lévő mikroelemek mennyisége között”. Az aljzatkőzet vizsgá¬ 
latának fontosságát TÖLGYESI Gy., CSAPODY 1. (1973) kutatásai is igazolják. 
Sopron környéki vizsgálataiknál a mintázásnál tervszerűen figyelembe vették a 
talajképző kőzetváltozatok területi elterjedését is. így a növényzet mikroelemfel¬ 
vételének értékelésénél az egyes kőzettípusok talajtani hatását számításba tudták 
venni. Felhívták a figyelmet az alapkőzet esetleges helyi Mo-dúsulásainak szere¬ 
pére. SlX L. (1971) lamutatta, hogy a kisalföldi folyók öntésein kialakult talajok 
a vízgyűjtő területek kőzettani felépítése által meghatározott cinktartalommal 
rendelkeznek. KERESZTÉNY B. és NAGY L. (1973) mezőföldi vizsgálataik során 
arra következtettek, hogy a feltalaj könnyen oldódó réztartalmát elsősorban a 
különböző anyakőzetek és azok keveredése határozza meg. 

SlX L. és szerzőtársai különböző dunántúli talajok mozgékony cinktartalma és 
az egyéb mikroelemek koncentrációja, valamint a különböző talajtani adottságok 
közötti összefüggés értelmezésénél a talaj képző kőzet különbözőségéből adódó 
inhomogenitások szerepét is felvetették (SlX L., NAGY L., 1972, 1972, 1973; SlX 
L., MOSONIF., Nagy L. 1972, 1973, 1974; KERESZTÉNY B., SlX L. 1976-1977). 

Az anyakőzet geokémiai adottságai és a talajtakaró mikroelemtartalma közötti 
összefüggést, mint jeleztük, a mállási, talaj képződési folyamatok különböző mér¬ 
tékben módosítják. E hatás különösen a mobilis (felvehető, kioldható) elemtarta¬ 
lomban mutatkozik meg élesen. A talajképződési, genetikai jellegek által megha¬ 
tározott fizikokémiai, biológiai folyamatok és a mobilis mikroelemtartalom közöt¬ 
ti összefüggésre az idézett szerzők munkáiban számos példát találunk. 

Tagolt térszínen, tehát hegy- és dombvidéken a tájgeokémiai adottságokat 
nagymértékben befolyásolja az erózió. A lepusztuló területeken a talaj különböző 
genetikai szintjei vagy az anyakőzet kerülnek a felszínre. A térszín e foltjain 
laalakuló talajok jellege eltér az eredeti, tehát a környező nem erodált területekétől 
(Stefanovics P. 1963). Az új feltételek közötti talajosodás vagy talaj-továbbfej¬ 
lődés nyilván a mikroelem migrációban, anyakőzetből való elem-mobilációban is 
új jellegeket eredményez. A humuszos szint lehordása esetén a szervesanyagokhoz 
kötődő elemegyüttes elszállítása, s az agyagos részlegben dúsuló nagyobb gyako¬ 
risága jellemző. Az anyakőzetig, vagy ennek felső határáig történő lepusztuláskor 
a talajképző kőzethez, vagy szénsavas mész felhalmozódása esetén a karbonátás¬ 
ványokhoz kötődő elemek nagyobb részaránya várható. 

A lehordott talajtakaró anyagának egy része a felszíni vízfolyások révén horda¬ 
lék vagy oldat formájában távolabbra is elszállítódhat. Nagyobb hányada azonban 
— különösen a felületi rétegerózió, mikroszoliflukció esetében — a lejtőkön való 
lassú mozgás, átmeneti helyfoglalás után a helyi erózióbázison, tehát az elemi táj 
határain belül halmozódik fel. így a lejtők egy-egy pontján adott időben elmozduló 
anyagot a talajszelvény pusztuló felületéről eltávozó, valamint a magasabb térszíni 
helyzetű területekről lehordott, az áthalmozódás különböző stádiumában lévő talaj 
és kőzetrészlegek keveréke alkotja. Ezen komponensek aránya a lejtőfejlődési, 
morfológiai-talajtani adottságoktól függően széles tartományban változhat, ami a 
talajgeokémiai jellegek újabb, erősen összetett tényezője. Pl. a lejtős térszín 
felépítésében különböző kőzetrétegtani egységek, kőzettípusok vehetnek részt. A 
felületi rétegerózió, a lejtőtörmelék mozgása a területeken irányított geokémiai 
kapcsolatot teremt a különböző anyakőzetű talajfoltok, sávok között. 

A lejtők lábánál, hajlataiban vagy a völ^ytalpakon felhalmozódó üledéken 
lejtőhordalék talajok alakulnak ki. Ezeknek, ill. a korráziós üledékszinteknek az 
elemtartalma a hozzájuk közvetlenül csatlakozó lejtős térszín talajtani-geokémiai 
adottságait mintegy átlagolva tükrözi. 
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A vízfolyások völgyeinek alluviális üledékeiben ezzel szemben főleg a csatla¬ 
kozó távolabbi vízgyűjtőterület — geokémiai táj — kőzettani, talajtani, eróziós, 
felszíni-geokémiai jellegzetességei ismerhetők fel. Cserhát hegység! megfigyelé¬ 
seink szerint is a völgyperemi sávban gyakori az alluviális és a kolluviális üledék¬ 
képződés összefonódása. Ennek talajtani vetületeként a lejtőhordalék és az öntés, 
öntés réti talajtípusok átmenete figyelhető meg. Ezekben a közvetlen, valamint a 
távolabbi környezet átlagos geokémiai jellegei ötvözötten tükröződnek. A lejtő¬ 
hordalék és az öntésanyag vizsgálata ezen összefüggések alapján jól felhasználha¬ 
tó a kapcsolódó térségek, tájgeokémiai, környezeti geokémiai, ezen belül orvosi 
elementológiai jellemzésére (Thornton I., PLÁNT J. 1980). 

Az elmondottak szerint a számos beofolyásoló tényező csoportosításával és 
összevonásával, adott táj talaj-, ill. környezeti geokémiai jellegét meghatározó 
főbb adottságok a következőként fogalmazhatók meg: 

— a mállási-talajképződési térszín kőzettani felépítése; 
— a mállás- talajosodás fizikokémiai, biológiai, hidrológiai jellemzői, melyek 

végeredményben a talajtípusban, ill. a szelvény genetikailag meghatározott 
jellemzőiben jutnak kifejezésre; 

— a geomorfológiailag meghatározott eróziós (lepusztulási) és szedimentációs 
(akkumulációs) viszonyok. 

A fenti tényezők szerepének érzékeltetésére bemutatom Cserhát hegység! vizs¬ 
gálataim előzetes értékelésének néhány eredményét. 

A minták és a vizsgálati módszerek 

A vizsgált minták a Cserhát hegység különböző részein ásott talajszelvényekből 
származnak (7. ábra). A szelvények kijelölésének fő szempontja az volt, hogy azok 
a térség eltérő kőzetrétegtani egységei felett kialakult talajokat képviseljék. A 
felvetett kérdések vizsgálata érdekében általában a C szint mélyebb részeit is 
feltártuk. A minták a genetikai szintek határait is figyelembe véve, átlagosan 20 
cm-es közök anyagát képviselik. A szelvények készítése során a talajtani gyakor¬ 
latban szokásos felvételezési technikát és adatrögzítést követtük. 

A minták vizsgálatokra való előkészítését ugyancsak a vonatkozó szab¬ 
ványoknak megfelelően végeztük. Jelen előzetes értékelésben a minták összes, 
valamint az ún. felvehető Cu-, Mn-, Zn-tartalmára vonatkozó adatokra támaszkod¬ 
tunk. Előbbiek meghatározását cc H2F2 és cc HCIO4 elegyével való feltárást és a 
szervesanyag H202-HN03-as elroncsolását követően Varian atomabszorpciós 
spektrofotométerrel végeztük. A felvehető elemtartalmat az MSz-080451-80 509 
Magyar Szabvány előírásai szerint határoztuk meg. 

A mállási-talajképződési térszín kőzettani felépítése az É-i és K-i 
Cserhátban 

Az É-i Cserhátban a térszínt uralkodóan felsőoligocén-alsómiocén, kisebb rész¬ 
ben középsőmiocén törmelékes üledékes képződmények alkotják. A K-i Cserhát¬ 
ban a középső- és felsőmiocén törmelékes, agyagos-karbonátos üledékes képződ¬ 
mények mellett jelentős szerepet kapnak a miocén rétegvulkanitok (tufa, tufás 
agglomerátum és lávakőzet), uralkodóan andezites összetétellel. Tehát az É-i és a 
K-i Cserhát felszíni kőzettani felépítésében lényeges különbségek adódnak. Ezek 
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1. ábra. A vizsgáit talajszelvények helye és fontosabb jellemzői. Jelmagyarázat: a. Talajszelvény helye; b-h. Az aljzatkőzet 
típusai: b. Homok-homokkő; c. Aleurolit; d. Homokos aleurolit; e. Karbonátos; f. (Athalmozott) lösz; g. Lejtőtörmelék; h. Alluvi- 
um; i. A felszínen lévő talajszint. A talajszelvények típusaiés azonosító számai: 1, 12, 40 humuszos homok; 8, 14, 
39, 41,43 agyagbemosódasos barna erdei; 9, 15 Ramann-féle barna erdőtalaj; 10, 12,45, 46 karbonátmaradványos barna erdei; 

11 csemozjom jellegű barna erdei; 13 földes kopár; 21,47 kovárványos barna erdei; 44 iejtőhordalék; 48 öntés réti talaj 

Fig. 1. Localities and main characteristics of the studied soil profiles. L e g e n d : a. locality of the soil profiles; b-h. Types of bed- 
rocks: b. Sand-sandstone, c. Aleurolite; d. Sandy aleurolite; e. Carbonatic; f. (Redeposited) loess; g. Slope detritus; h. Alluvium; 
i. Soil horizon on the surface. Types and code numbers of soil profiles: 1, 12, 40 - humic sand; 8, 14, 39, 41, 43 - lessived brown 
forest soil; 9, 15 - Ramann’s brown forest soil; 10, 12, 45,46 - brown forest soil with carbonate residue; chemozem-like brown 

forrest soil; 13 - earthy barren soil; 21, 47 - banded brown forest soil; 44 - slope detritus; 48 - alluvial meadow soil 

részben a lepusztulási szintnek a szerkezeti eltérésekből adódó változásaira, rész¬ 
ben azonban az oligocén-miocén során fennálló térszínfejlődési különbségekre 
vezethetők vissza (ANDÓ J. 1980). Ez utóbbi a heteropikus fáciesek gazdagságát 
is eredményezte. Általában a szűkebb kőzetrétegtani egységeken belül is a laza, 
kötött, agyagos-aleuritos, homokos, karbonátos, kovás lafejlődések gyakori válta¬ 
kozása figyelhető meg. Mindezt tarkítják a változatos (teléres, rétegvulkáni) 
vulkáni képződmények és az eredetileg is igen heterogén összetételű, roncsszerűen 
megmaradt lejtőlösz foltjai. A kőzettani felépítés heterogeneitása, mely a talajo- 
sodás kiindulási feltételei szempontjából lényeges különbségeket eredményez, 
néhány száz, vagy ezer m-es (de esetenként még lasebb) kiterjedésű felszíni foltok 
elkülönülését jelenti. 

A különböző kőzetek, kőzetváltozatok nyomelemtartalma között igen változa¬ 
tos eltérések mutathatók ki (ANDÓ J. 1980). Ez a különböző elemek felszíni 
eloszlásában inhomogenitások, területi anomáliák megjelenését eredményezi (AN¬ 
DÓ J. 1973). E heterogeneitás nyilván a térszínalkotó kőzetek alapján elkülöníthető 
foltok talajgeokémiai jellegében is megjelenik. Ennek vizsgálatára az 1. ábrán 
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jelzett talajszelvényeket az anyakőzet fő kőzettani jellege szerint csoportosítottuk 
(tehát nem a kőzetrétegtani egységeknek megfelelően részletezve, hanem össze¬ 
vontan). Egy másik szempont szerint a szelvényeket a tisztán üledékes anyakőzetű, 
valamint a vulkánodén anyag hozzájárulásával jellemezhető csoportokba osztot¬ 
tuk. Ezt követően kiszámítottuk a csoportokra vontakozóan a szelvények feltala¬ 
jának átlagos összes és felvehető Cu-, Mn-, Zn-tartalmát (/., 11. táblázat). 

A különböző kőzettérszíneken kialakult talajszelvények feltalajának (0-20 cm) összes Cu-, Mn-, Zn-,tartalma (ppm). Cserhát 
hegység 

/. táblázat - Table I. 

Anyakőzet 
Bedrock 

Cu t5% sx Mn t5% sx Zn t5% sx Minták száma 
Number of 

samples 

Homokos 
Sandy 

12,7±5,3 285,2±90,3 59,5117,2 8 

Aeurolitos-agyagos 
Aleuritic-clayey 

22,1±3,2 404,4± 140,8 79,3110,9 7 

Karbonátos 
Carbonatic 

28,3±17,1 510,0±368,7 83,4144,5 4 

Tisztán üledékes 
Pure sedimentary 

16,1±4,1 312,0±70,8 66,9112,1 13 

Vulkanogén anyag hozzájáru¬ 
lásával 
Contribution of volcanogenic 
matter 

27,3±7,4 515,11164,6 80,5119,3 7 

Talajátlag, 
Soil average 
ViNOVGRADOV 1962 

20 850 50 

Aubert H., 
PiNTA M. 1972 

15-40 500-1000 50-100 

Totál Cu, Mn and Zn contents (ppm) of the upper soil horizons developed on different bedrocks, Cserhát Mountains 

Az adatok alapján nyilvánvaló, hogy az anyakőzet (ill. esetenként az aljzatkőzet) 
különbsége a feltalaj mikroelemkészletében is erős, jellegzetes eltéréseket ered¬ 
ményez (/. táblázat). A vizsgált elemek összes mennyisége a homokos - agyagos 
-aleuritos-karbonátos anyakőzet-sorrend szerint növekszik. Hasonló összefüggést 
nyertünk a felvehető (kioldható) elemtartalomra is {II. táblázat). A számított 
konfidenciahatárok széles intervalluma szonban jelzi, hogy a vizsgált mintaszám 
mellett a kialakított csoportok erősen heterogének. Megbízhatóbb adatokat nyilván 
a részletesebb kőzetrétegtani és talajtani csoportosítás, ill. az ennek megfelelő 
nagyobb mintaszám eredményezne. Az adatok szórása különösen a kioldható 
elemtartalomnál nagy. Ez jelzi, hogy az adott csoportosítás mellett a felvehető 
elemtartalmat erősen befolyásoló egyéb tényezők szempontjából inhomogének a 
csoportok. Nyilván a mobilis milcroelemtartalom nagyobb mértékben függ a 
talajgenetikai adottságoktól, mint az összes elemtartalom, amely elsősorban az 
anyakőzet függvénye. A Cu, Mn, Zn kioldható koncentrációinak átlagértéke a 
mezőgazdaságban alkalmazott határértékekhez viszonyítva (DEBRECENI B. 1979) 
megfelelő ellátottságot tükröz. Azonban a konfidencia határok szerint az adatok 
között gyenge ellátottságnak megfelelő érték is előfordulhat. Területileg erősen 
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ingadozó, a jó és a gyenge érték között változó ellátotságot mutatott ki ELEK É. 

(1966) is a közeli Lókos-patak vízgyűjtő területén a SCHACHTSCHABEL szerint 
meghatározott aktív Mn-tartalomra. 

A különböző kőzettérszíneken kialakult taljszelvények feltalajainak (0-20 cm) kiodható Cu-, Mn-, Zn-tartalma (ppm, az 
MSz-080451-80 szerint) — Cserhát hegység 

//. táblám - Table II. 

Anyakőzet 
Bedrock 

Cu t5% sx Mn t5% sx Zn t5% sx 
Minták száma 

Number of 
samples 

Homokos 
Sandy 

1,4±0,9 109,2±69,0 2,111,9 8 

Aeurolitos-agyagos 
Aleuritic-clayey 

2,6±1,4 110,6±76,2 2,012,3 7 

Karbonátos 
Carbonatic 

5,1±7,6 161,31139,2 2,415,5 4 

Tisztán üledékes 
Pure sedimentary 

1,6±0,7 105,5147,5 1,811,1 13 

Vulkanogén anyag hozzájáru¬ 
lásával 
Contribution of volcanogenic 
matter 

5,1±3,3 231,71190,1 2,612,3 7 

Ellátottsági határintervallum 
Limit-interval of Cu, Mn, Zn 
status 
Debreceni 1979 

0,2-0,6 3-26 1 homok 
sand 

0,3-3,2 4-118 2,5-3,5 vályogagyag 
alluvium-clay 

Extractable Cu, Mn and Zn contents (ppm according to Hungárián standard 080451-80) of the upper soii horizons developed on 
^fferent bedroAs, Cserhát Mountains 

Megállapítható, hogy a mikroelemkészlet a Mn-ra vonatkozóan általában a 
talajokra jellemző érték alatt marad. Hasonló értéket nyert a már említett területre 
Elek É, (1966) is. A Cu- és Zn-re ez csak a homokos kőzetek esetében jelenthe- 
tő ki. 

Az anyakőzet nyomelemtartalmának, a talajtani jellegeknek és részben a mód¬ 
szertani problémáknak bonyolult összefüggéseit tükrözik a karbonátos (mészkö¬ 
ves) térszínen mintázott talajok adatai. A mészkő néhány, a kalciummal együtt 
dúsuló elem kivételével nyomelemekben általában szegény. E kivételek közé 
tartozik a Mn is, amelyre a karbonátos üledékképződés, vagy a karbonátos epigén 
folyamatok geokémiai csapdaként hatnak. Ezt bizonyítja a hegységben vizsgált 
badeni és szarmata mészkövek Mn tartalma is (AndÓ J. 1980). így érthető, hogy 
e képződmények felett kialakult szelvények feltalajában határozható meg a legna¬ 
gyobb Mn-tartalom (7. táblázat). A Cu és a Zn mennyisége azonban e kőzetekben 
általában alatta marad az agyagos kifejlődésű rétegekben mérhető értéknek. így a 
feltalajokban kimutatott koncentrációik a karbonátgazdag talajosodás elemakku¬ 
mulálójellegével magyarázható. Az ilyen típusú talajoknál azonban — ugyanazon 
talajgeokémiai hatás alapján, amely az aklmmulációjukhoz vezet — a megfelelő 
mikrotápelemtőke mellett is a felvehető elemrészleg mennyisége gyakran nem 
kielégítő. Ezzel szemben e minták átlagában a homokos, ill. agyagos típusú 
anyakőzetek feltalajánál nagyobb felvehető Cu, Mn, Zn értékek adódnak. Vizsgá¬ 
lataink szerint EDTA-val a karbonátos ásvány fázis és a humuszanyag egy része 
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oldatba megy, s ez érthetővé teszi a bemutatott értékeket. Ez alapján azonban az 
^51 * ' ----- MSz 0864M szabvány szerint meghatározott felvehető mikroelemtartalom és az 

ellátottság közötti összefüggés megállapítása talajonként! vizsgálatokat igényel. 
A vull^nogén anyagot is tartalmazó anyakőzetek (pl. vulldni törmelék vagy 

tufaközbetelepülés mészkőben, vulkanittörmelékes lejtőlösz, vulkáni kőzettérszín 
lejtőhordaléka) feltalajaiban az összes, de különösen a felvehető Cu, Mn, Zn-tartalom ▲ 
nagyobbnak adódott, mint az ilyen kőzetrészlegtől mentes képződmények esetében. " 
Ez jól mutatja, hogy az anyakőzet talajgeokémiai értékelésekor nem elégséges a 
képződmény durva meghatározása és csoportosítása, mert a mikroelemellátottság 
csak a pontos ásvány-kőzettani összetétel ismeretében értelmezhető. 

A Cu, Mn, Zn eloszlása a talaj genetikailag meghatározott szintjeiben 

A mikroelem eloszlás bonyolult fizikokémiai-biológiai részfolyamatainak té¬ 
nyezőnként! elemzéséhez jelen adatok nem elégségesek. Ezért a tényezők hatását 
összefontan, csak egy oldalról, az egyes talajszmtek Cu-, Mn-, Zn-tartalma szem¬ 
pontjából vizsgáljuk (///. táblázat). 

Az egyes talajszintek átlagos Cu-, Mn-, Zn-tartalma a Cserhát hegység néhány talajszelvényében (ppm) 

III. táblázat- Table III. 

Talajszint 
Soil horizon 

Cu t5% sx Mn t5% sx Zn i5% sx 
Minták száma 

Number of 
samples 

A 
összes 
totál 

20,2±5,2 379,0±70,3 66,5±9,6 17 

kioldható 
extractable 

2,8±1,0 137,3±77,9 1,7±0,9 17 

B 
összes 
totál 

22,3±7,0 400,8±44,9 69,0±4,6 85 

kioldható 
extractable 

1,9±0,7 101,2±35,9 0,8±0,3 85 

C 
összes 
totál 

22,3±3,2 363,3±35,7 72,9±6,3 82 

kioldható 
extractable 

1,2±1,0 64,7±40,5 0,4±0,2 82 

Average Cu, Mn and Zn contents (ppm) in soil horizons of somé soil profiles of the Cserhát Mountains 

Hegyvidékeinken, így a Cserhátban is a barna erdei talajok típusai a leggyako¬ 
ribbak (Stefanovics P. 1963). Vizsgálati anyagunk jelentős része is e talajtípu- Á 
sokat képviseli. Az erdei talajokban a szintes tagozódás általában határozott, ami " 
a mikroelemek szelvénymenti eloszlásában is jelentkezik. Valamennyi szelvény 
A, B, és C talajszintek szerint csoportosított mintáiból számolt átlagértékek azon¬ 
ban az összes és a kioldható elemtartalomra vonatkozóan eltérő változási tenden¬ 
ciát tükröznek (III. táblázat). 
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A Cu, Mn, Zn mikroelemkészletét képviselő összes koncentrációk általában a 
mélyebb talajszintek felé növekednek. Ettől csak a Mn esetében mutatkozik 
eltérés: ezen elemre vonatkozóan a B szint felhalmozódási szintként mutatkozik. 

A Cu és a Zn összes mennyisége tehát az anyakőzet legfelső, epigén folyama¬ 
tokkal többé-kevésbé átalakított részének megfelelő C szintben a legnagyobb. 
Megjegyzendő azonban, hogy a vizsgált elemek összes koncentrációinak szinten¬ 
ként átlagértékei között igen kicsi, gyakran nem szignifikáns a különbség. Ez 
összhangban van GYŐRI D. (1962) megállapításával, aki hasonlóan nem talált nagy 
különbséget a talaj és az alapkőzet mikroelemtartalma között. 

Ezzel szemben a felvehető Cu, Mn, Zn koncentrációja az A, B, C szinteken 
keresztül fokozatosan csökken a mélységgel. A C szint kioldható mikroelemtar¬ 
talma átlagosan a fele (Cu, Mn) vagy a negyede (Zn) a humuszos szintben 
meghatározható koncentrációnak. Az összes elemtartalom változásának ellentétes 
tendenciáját figyelembe véve megállapítható, hogy az A szintben a vizsgált mik¬ 
roelemek teljes tömegének lényegesen nagyobb hányada van mozgékony formá¬ 
ban. Ez növénytáplálkozási szempontból — jelen koncentráció-tartományokban 
— előnyös, azonban megvilágítja az erdei talajok kilúgozásra való hajlamát is. 

Az adatok szerint a talajok mikroelemkészletének kimérése során a B és a C 
szintek, illetőleg az anyakőzet elemtartalmát is számításba kell venni. A Cu és Mn 
esetében a kioldható részleg koncentrációértékei a B és a C szintben is közel esnek 
a 11. táblázatban közölt ellátottági mutatószámok tartományaihoz. Ezen elemek 
ellátottságának értékelésekor tehát — a talajszintek vastagságát, mélységét, vala¬ 
mint a termesztett növények adottságait (pl. gyökérmélység) is figyelembe véve 
— ugyancsak számítani kell a B és C szint, illetőleg az anyakőzet (alapkőzet) 
felvehető elemtartalmával. 

Az eróziós viszonyok szerepe a felszíni Cu-, Zn-, Mn-eloszlásban 

A Cserhát hazánk legjobban erodált területei közé tartozik. Az eróziós folyama¬ 
tokat nagyban megszabó lejtőviszonyok a hegységben rendkívül változatosak. 
Ennek fő oka többnyire a fczetminőség és a kőzettelepülés gyakori változása 
(Láng S. 1967). Tehát a litológia és a talajerózió szoros kapcsolatban vannak. 
Ezért, mint arra korábban is utaltunk, adott térség tájgeokémiai jellegében össze¬ 
szövődnek az erózió által is befolyásolt talajgeokémiai és litogeokémiai adottsá¬ 
gok. Az erózió felszíni elemeloszlást befolyásoló szerepének vizsgálatára a felta¬ 
lajmintákat két csoportba osztottuk, aszerint, hogy azok az A szint(ek)ből, vagy a 
lepusztulás révén a felszínre került B szintből származnak (IV. táblázat). 

Az A, részben erodált, csonka A, illetve a B talajszinttel borított térszínek a 
térségben foltosán váltakoznak. Az egyes talajszintek mikroelemkészletére vonat¬ 
kozó korábbi megállapításainkkal összhangban (/., III. táblázat) nincs lényeges 
különbség az erősebben, ill. a gyengébben vagy nem erodált térszínről származó 
feltalajminták átlagos összes Cu-, Mn-, Zn-tartalma között. A két csoport felvehető 
Cu-, és Mn-koncentrációja között nagyobb eltérés mutatkozik: a felszínen lévő B 
szinttel jellemezhető területek átlagosan gyengébben ellátottnak bizonyultak. A 
kioldható Zn-tartalomban viszont nem mutatkozott lényeges különbség. 

Az adatok összevetése alapján (/., III. és IV. táblázat) az is megállapítható, hogy 
a mikroelemtartalom az egyes szinteken belül is erősen változhat. Ez az A i és A2 
szinteket összevontan tartalmazó A mintacsoportnál nyilvánvaló, de a B szintre is 
érvényes. Ezért eltérő átlagértékeket nyertünk, ha a szint teljes vastagságára (III. 
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táblázat), vagy csak a felszínen lévő felső, mintegy 20 cm-es rétegére (IV. táblázat) 
végeztük a számítást. 

Cserhát hegységi talajszelvények feltalajának (általában 0-20 cm) átlagos Cu-, Mn-, Zn-tartalma (ppm) 

IV. táblázat - Table IV. 

Cu t5% sx Mn t5% sx Zn t5% sx Minták száma 
Number of 

samples 

Feltalaj átlag 
Upper norizon, average 

összes 
totál 

20,4±4,0 383,1±65,3 71,6±8,1 20 

kioldható 
extractable 

2,8±1,3 149,6±67,8 2.1±1,0 20 

A-szint a felszínen 
A-horizon on the surface 

összes 
totál 

19,4±6,3 390,0±96,5 64,1±10,4 12 

kioldható 
extractable 

3,0±1,5 178,3± 106,8 2,1±1,2 12 

B-szint a felszínen 
B-horizon on the surface 

összes 
totál 

20,8±6,7 373,0± 169,4 82,9±19,1 8 

kioldható 
extractable 

2,5±3,0 106,8±80,0 2,0±2,0 8 

Ellátottsági határintervallum 
Debreceni B. 1979. 

Limit interval of Cu, Mn, Zn status 

0,2-3,2 7,0-118,0 
(pH <7) 

1,0-3,5 

Average Cn, Mn and Zn contents (ppm) of upper soil horizons (20 cm on the average) of soil profiles, Cserhát Mountains 

Következtetések, javaslatok 

1. Az anyakőzet, illetve a talajok C szintjének ásvány-kőzettani, geokémiai jellege 
nagymértékben meghatározza a termőföld mikroelemkészletét és annak hosz- 
szútávú utánpótlását. Ezért célszerű lenne elvégezni a C talajszint, ill. az 
anyakőzet regionális geokémiai felmérését. 

2. A talajértékeléshez, a tápanyagutánpótlás tervezéséhez szükséges vizsgálatokat 
optimalizált rendszerben olyan terepi térszínegységekre bontva lenne célszerű 
elvégezni, amelyek az anyakőzet (aljzatkőzet), talajtípus, eróziós fokozat kom¬ 
binációinak egy-egy típusát képviselik. így a viszonylag homogén tájgeokémiai 
egységek adatait részletesebb bontással és nagyobb biztonsággal extrapolálhat- 
nánk a hasonló adottságú térszínekre, térszínfoltokra. 
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A kézirat beérkezett: 1989. IX. 14. 

Pedogeochemical problems of mountainous and hilly regions as ref- 
lected by the studies in the Cserhát Mountains 

J. Andó 

In spite of the increased environment-forming and environment-polluting activity of mankind and 
in spite of the widespread use of fertilizers, the main microelement source of soiís is the bedrock. 
Thus, soil profíles developed on different rocks may have different microelement contents even in 
case of the same soil type. In the course of soil formation the original microelement distribution of 
the rock will be rearranged due to leaching and accumulation processes, that’s why differences are 
found in the microelement contents of different pedogenetic horizons. The mountainous and hilly 
regions of Hungary are usually characterized by a more varied petrological structure than in case of 
the lowlands. At the same time, the surface is covered by soils representing locally different genetic 
horizons. These factors are responsible fór the varied soil and environmental picture of these regions 
and cannot be evaluated independently of the geological buildup and of the landscape type. 

To analyse these relationships the extractable and totál Cu, Mn and Zn quantities of different soil 
profiles were studied in the Cserhát Mountains, the soil types showing differences from the aspect 
of erosion and being developed on different bedrocks. Sampling was extended over the deeper parts 
of the profíles, i.e. over those representing the original source rock. 

Based on the data it is obvious that the differences in the source rocks produce strong and 
characteristic differences in the microelement content of the overlying soils. 

* Institute of Petrology and Geochemistry, Eötvös L. University, H-1088 Budapest Vili. Múzeum krt. 4/A 
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Further, the mobile microelement content depends more on the pedogenetic and erosional funda- 
mentals than the totál element content, the latter oeing first of all dependent on the source rock. 

Having evaluated the results the following conclusions are drawn: 

1. The mineralogical-petrological and geochemical character of the source rocks and of the 
C-horizons of soils oecisively determine the environmental geochemical conditions, the microelement 
content of the cropland and the long-term supply of the microelements. It is sugeested to perform the 
geochemical survey of the source rock and or the overlying C-horizon of the soils. 

2. The studies needed to the surveying of the State of the environment, to the soil evaluation, to the 
planning of nutrient supply of soils ought to be performed within areal units that represent one type of 
combination of the source rock (bedrock), soil type and erosion grade. In this maimer the data of the 
relatively homogeneous landscape-geochemical units could be extrapolated with greater probability to 
surfaces and subregions of the same character. 

Manuscript récéi ved: 14th September, 1989. 

FeoxHMHHecKHe npoöJieMbi hohb ropHwx h BcxojiMeHHbix paííoH- 
OB Ha npHMepe HccjieAOBaHHH b HepxaTCKHx ropax (CeBepHaa 

BenrpH^) 

fi. Ahöo 

HecMOTpfl Ha ycHJiHBaioii^yiocH ;teHTejibH0CTb HejioBCKa no npeoöpaaoBaHHio h aarpBSHeHHio 
OKpyxcaioineH cpe^bi h Ha lUHpoKO npHMeHHHDmeeca b cejibCKOM xoaacTBe yjíoöpeHHe h 
XHMHMeCKOe yjXOŐpCHHe, OCHOBHBIM HCTOHHHKOM MHKpOSJieMeHTOB B nOHBaX BBJIHIOTCH ropHbie 
nopo;^>i, Ha KOTopbix paaBHBaKDTca noMBbi. IIoaTOMy npocJiMJiH nőne, B03HHKaK)iii,HX na paajiHHHbix 
nopoflax, — flaxce npH cxo^hom thoc hohb — Moryr HMCTb paajiHHMbiíí naőop MHKposjieMenTOB. B 
xojte noHBooöpaaoBaHHH Hcxoj^Hoe npocTpancTBeHHoe pacnpeAejicHMc mhkposjicmcmtob b nopo;;ax 
BCJie^cTBHe cyMMapHoro acJicheKTa ot BbimejiaHHBaHHB h HaKonjieHHH CMJibno npcoöpaaoBbiBaexcH, 
TaK HTO B03HHKaK)T pa3JIH’4HH B COflCpXCaHHHX MHKp03JieMeHT0B B OTACJIbllblX rCIlCTHMCCKHX 
ropHSOHxax noHB. Fopnbie m BcxojiMJicHHbie paHOHbi oöbiHHo cjioKCHbi 60JICC pa3noo6pa3HbiMH 
nopo^aMH, HexcejiH pasHHHHbie. B xo xce bpcmh BCJie^^cxBHe 3po3HH oohb noBcpxiiocxb noKpbixa 
H3MeHHHBbIMH HOHBaMH, OXHOCflllI,HMCH K pa3JIHMHbIM reHCXHHeCKHM r0pH30nxaM. BCCMH 3XHMH 
diaKXopaMH B paccMaxpHBaeMbix pafioHax co3JiaK)xcH BecbMa H3MeHHHBbie reoxHMHHecKHe 
ocoöeHHOCXH noHB H cpeji, Koxopbie ne Moryx 6bixb HHxepnpexHpoBaHbi bhc 3aBHCHMOcxH ox 
xapaKxepa JiaHjtmachxa. 

AHajiH3 3XHX BHaHM03aBHCHM0cxeH 6bui BbinojiHeH Ha npHMepe noxenitHajibHO npHoöpexacMoro 
H cyMMapHoro coflepxcaHHH Cu, Mn h Zn b paanooöpaanbix npo^mjwx noHB, BoaHHKUiHX na 
paajiHHHbix nopo^ax HepxaxcKHX rop. OnpoöoBaHHio öbuiH no;;BepxceHbi xaK*e h öojiee rjiyöoKHe 
oxpe3KH npodiHJiefí, oxBaxbiBaiomHe HCXOjtHbie MaxepHHCKwe nopo;H>i. Ha ocHOBaHHH nojiyneHHbix 
JtaHHblX BblHCHHJIOCb, HXO pa3JIHMHB B COCXaBC MaXCpHHCKHX nopo;; OXpaXCaiOXCB B HeXKHX, 
xapaKxepHbix oxjihmh«x b naóope MHKpo3JieMeHXOB b noHBax. HpH 3xom noABHXCHbie co^epxcaHHH 
MHKpo3JieMeHXOB B öojibiueH cxeneHH aaBHCHX ox renexHHecKHx h 3po3HOHHbix ocoöcHHocxeH noHB, 
HexcejiH cyMMapHbie, Koxopbie b nepsyio onepe^b aaBHcax ox cocxaBa MaxepHHCKHX nopo^t. 

Ha ocHOBaHHH HHxepnpexauHH nojiyneHHbix peayjibxaxoB b paöoxe í^aK)xcH cjie^yiomHe 
3aKJiioHeHHH H peKOMeHflai^HH: 

1. MHHepajioro-nexporpacJiHHecKHMH h reoxHMHHecKHMH ocoőchhocxhmh MaxepHHCKHX 
nopofl H ropH30Hxa. C noHB BanaHHxejibHOH cxeneHH onpeflejiBioxca reoxHMHMecKHe ycjioBHB 
B OKpyxcaiouteH cpefle, naöop MHKpo3JieMeHXOB b npoAyxxHBHbix noHBax h erő BocnojiHCHHC b a 
xeneHHe jiJiHxejibHoro cpoxa. HooxoMy npeflcxaBJiHcxcB i^eJiecooöpaaHbiM nposecxH^ 
perHOHajibHyio reod)H3HHecKyio c'beMxy ropnaoHxa C hohb h MaxepnncKHX nopojt. 

2. HccjieAOBaHHB, necxo^HMbie ítJia oi;eHKH cocxobhhh reo4)H3CHHecKHx ycjioBHH b 
OKpy^aioiiteH cpe^te h noHBax, a xaKXce fljw njiaHHpoBaHHfl BocnojinenHíi nnxaxeJibHbix BemecxB b 
noMBax, ij,ejiecoo6pa3HO npoBo^HXb b onxHMaJibHoíi cHcxeMe nojieBbix jiaHjtmachxHbix ejíHHHU,, 
npe^tcxaBJiíiioii^HX onpej;ejieHHbie xnnbi KOMÖHHaitHH xapaxxepa MaxepHHCKHX (Hcxo^Hbix) nopo^ 
H noHB, a xaKXce cxeneHH 3po3HH. Hpn xaKOM noji^ojíe ^annbie no cpaBHHxejibHO ojtHopo^HbiM 
JiaH^tmaíhxHO-reoxHMHHecKHM e^HnHitaM c öojibmeá jíexajibHOCxbio h najíexcHOCXbio y^ajiocb 
6bi 3KcxpanojiHpoBaxb na jiaHjímaíhxbi cxo^Horo xnna. 
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Kőzetek béta-radioaktivitásának mérése és 
geokémiai fáciesanalitikai alkalmazása* 

Daróczy Sándor**—Papp Zoltán^'^—Szöőr Gyula*** 

(8 ábrával, 2 táblázattal) 

Összefoglalás: Egy saját fejlesztésű, olcsó, automatizált, alacsonj^ hátterű Geiger-MüLLER 
számlálót mutatunk be, melyet közönséges kőzetek természetes béta-sugárzásának detektálására hasz¬ 
nálunk. 

Ismertetjük azt az általunk kidolgozott módszert, amely a kőzetek béta-aktivitásának mérésén alapul, 
és alkalmas az urántartalom valószínűsítésére ppm-es szinten. 

E módszernek a geokémiai fáciesanalitikában való alkalmazhatóságát néhány magyarországi ne¬ 
gyedkori üledékes kőzet esetében kapott eredménnyel szemléltetjük. 

Bevezetés 

Néhány évtizeddel ezelőtt kőzetek radioaktivitásának vizsgálatára is alkalmaz¬ 
ták az ún. össz-béta detektálásos technikát (SZALAI A., 1948; MÉHES K., 1957; 
KováCH Á., 1959), amely később, a szelektívebb módszerek (BOYLE, R.W., 1982, 
p. 367) kifejlesztése nyomán háttérbe szorult. Ez az egyszerű és olcsó teclmika a 
szelektivitás hiánya ellenére is nyújthat hasznos információkat olyan esetekben (és 
ez a helyzet a kőzeteknél is), amikor a vizsgálandó minta csak kevés radioaktív 
elemet tartalmaz. 

A földkérget alkotó kőzetek béta-aktivitásának mindössze négy jelentős forrása 
van (NCRPM, 1975): 

— a (átlagosan 0,56 Bq/g), 
— az 238u és az 235u bomlási sorába tartozó izotópok (együtt 0,21 Bq/g), 
— a ^^^Th bomlási sorának béta-bomló tagjai (0,19 Bq/g) és 
— a 87Rb (0,07 Bq/g). 
Mivel a ^'Rb béta-energiája (274 keV) igen alacsony, vastag mintát használva 

—a nagymértékű önabszorpció miatt—a mérhető intenzitásban csak egy százalék¬ 
nál kisebb járulékkal jelentkezik, ezért ilyen esetben csak az uránnal, tóriummal 
és káliummal kell számolni. 

A fentieket mérlegelve építettük meg mérőberendezésünket és fejlesztettük ki 
módszerünket, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb információt szerezzük meg a 
kőzetek urántartalmáról. Az urántartalom ugyanis—mint azt dolgozatunk második 
felében igyekszünk igazolni,—használható eszköznek látszik a geokémiai korre¬ 
lációkra alapozott fáciesanalitika eszköztárában. 

Elha^zott a társulat 1988. szept. 2-i “A radioaktivitás jelenségei az ásványtanban és a földtanban” c. ankétjén. 
KLTE Izotópalkalmazási Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 8. 

* KLTE Ásvány- és Földtani Tanszék, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1. 
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I. ábra. A detektorrendszer és a nűnta elhelyezkedése. (A vonalkázott rész plexiből van, a sötét ábrarész a kőzetminta.) 
Fig. 1. The arrangement of the detector-system and the sample. (TTie section filled with short lines were made from plexi-glass; 

the sample is marked with black paint.) 

A mérőberendezés ismertetése 

Az általunk megépített béta-számláló a K. VAN DUUREN et al. (1958) által 
kifejlesztett összeállításon alapul. A detektor egy csillám-végablakos (d=28 mm) 
henger alakú GM-cső, amelyet felülről az 1. ábrán látható módon egy harang alakú 
másik GM-CSŐ takar. (Mindkettő kereskedelmi forgalomban beszerezhető; a 
PHILIPS ZP-1451 és ZP-1700 kódjelű termékei.) 

Az alacsony aktivitások mérésénél felmerülő speciális követelmények a követ¬ 
kezők: 

— minél nagyobb legyen a detektálható intenzitás, 
— minél alacsonyabb és stabilabb legyen a háttér, 
— jó legyen az időkihasználás. 

Ezeket szem előtt tartva történt a számláló megtervezése és megépítése. 
Az intenzitásviszonyok vizsgálata nyomán a minta átmérőjét 30 mm-nek, vas¬ 

tagságát 415 mg/cm2-nek választottuk; ez 2,9 g mintatömegnek felel meg. A minta 
felszíne a detektor ablakától 1 cm-re van, így a geometriai hatásfok 15%. Ilyen 
körülmények között e^y átlagos radioelem-tartalommal rendelkező kőzet esetében 
5-6 cpm (count per mmute=beütés per perc) intenzitást mérhetünk, melyből kb. 2 
cpm származik az urántól és a tóriumtól. 

A háttér túlnyomó részét okozó kozmikus sugárzás kemény komponensének 
letiltására a két GM-cső antikoincidencia-kapcsolása szolgál (van DuUREN, K. et 
al., 1958). A lágy komponens és a környezeti sugárzás árnyékolására szolgál a 
négy szétszedhető elemből álló passzív védelem (2. ábra), mely—Watt, D.E. és 
Ramsden, D. (1964) ajánlása alapján—9 cm vastag ólmot, a belső felületén pedig 
vékony lágy vas, réz és plexi borítást tartalmaz. A detektor közelébe csak ellenőr¬ 
zötten igen kicsi saját aktivitással rendelkező anyagokat építettünk be. A detektor¬ 
ban/elektronikában keletkező ún. hamis impulzusokat a méréseredmények statisz¬ 
tikai vizsgálatával lehet felismerni és kiszűrni. Mindezek alkalmazásával 1,8 cpm 
állandó hátteret sikerült elérni. 
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panel Circuit 

2. ábra. A detektorházat alkotó passzív védelem és a mintatovábbító rendszer 
Fig. 2. The passive shielding of the counter with the sample-positioning system 

A jó időkihasználás és a könnyű kezelhetőség céljából számláló: 
:y három mintahelyes, automatikus mintaváltást lehetővé tevő t 

jából számlálónkat felszereltük 
egy narom mmtaneiyes, automatilcus mmtavaltast lehetővé tevő rendszerrel, és az 
eredmények begyűjtését, feldolgozását, valamint a mintatovábbító vezérlését szá¬ 
mítógépre bíztuk. (A számláló elektronikájának blokksémája a 3. ábrán látható.) 
Számítógépnek egy ABC-80 típusú, 64 kilobájtos mikrogépet használunk, amely 
jól bírja a napi 24 órás, állandó üzemet. 

A számláló mechanikai és elektronikus felépítését, valamint a szoftvert koráb¬ 
ban már részletesebben is ismertettük (Papp Z., 1987; DarÓCZY S. et al. 1987). 

3. ábra. A számláló elektronikájának blokksémája. 
Fig. 3. Block diagram of the electronics 
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A vizsgálati módszer ismertetése 

A mért béta-intenzitások reprodukálhatóságát és összehasonlíthatóságát úgy ■ 
lehet elérni, hogy a minta tömegét és g/cm2-ben mért vastagságát lerögzítjük, és ^ 
a geometriai viszonyok állandóságát biztosítjuk. E követelményeknek megfelelő¬ 
en azonos tömegű és átmérőjű mintákat készítünk egyszerű módon. A <0,06 mm 
átmérőjű szemcsetartományra porított kőzetanyagot bepréseljük egy plexi minta¬ 
tartóba, és híg PVA oldattal, kis nyomás alatt megragasztjuk. A mintára felülről 
egy vékony PE fóliát ragasztunk, mely korlátozza az emanációt és megakadályoz¬ 
za a minta-felszín porlódását. A minták geometriai vastagsága az eltérő sűrűségek 
miatt nem állandó ugyan, de ennek zavaró hatása egy könnyen és pontosan 
kimérhető korrekció alkalmazásával kiküszöbölhető. 

Ismert radioelem-tartalmú referenciakőzetek mérésével meghatároztuk az U-ra, 
a Th-ra és a K-ra a koncentrációegységre eső intenzitásértékeket, melyeket 
fajlagos érzékenységeknek nevezhetünk. Ezek értéke a következő: 

Eu = 0,362±0,008 cpm/1 ppm U, 
Eth = 0,071 ±0,002 cpm/1 ppm Th, 
Ek = 2,39±0.07 cpm/1 % K. 
Ezeknek a—szemcsemérettől és anyagi minőségtől függetlennek talált—meny- 

nyiségeknek az ismeretében, ha a ck káliumkoncentrációt lángfotometriás/atomab- 
szorpciós módszerrel külön meghatározzuk, a vizsgált mintához tartozó I intenzi¬ 
tás megmérése után megadhatjuk az 

Ueky “ (I ” Ek Ck) / Eu 
mennyiséget, az ún. urán-ekvivalens koncentrációt (amikoris az ismeretlen, tóri¬ 
umtól származó intenzitásrészt is az urántól származónak vesszük), illetve, ha a 
tóriumtartalmat valószínűsíteni tudjuk (pl. a földkéreg átlagos, 10-12 ppm-es 
tóriumtartalmát vesszük Taylor, S. R., Í964 nyomán), az 

Uval = (I - Ek Ck - Eth Cth) / Eu 
mennyiséget, az ün. valószínű uránkoncentrációt. Ami a véletlen hibát illeti, 
például 2,5 % káliumot tartalmazó kőzet esetében az Uekv mennyiség az 1-10 ppm 
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4. ábra. I/Io transzmisszió értékek a három radioelem béta-sugárzására az abszorbensvastagság függvényében 
Fig. 4.1/Io transmissions at different absorber-thichnesses tor the beta-radiation of the three radioelement 
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tartományban 1 nap mérésidőt használva kb. 1 ppm hibával határozható meg, 
feltéve, hogy a kálium meghatározás hibája 5%. 

Az Uekv és Uval koncentrációértékek a káliumtartalom hiányában is meghatá¬ 
rozhatók ún. abszorpciós módszerrel, ami azon alapul, hogy a három radioelem 
béta-sugárzása eltérő mértékben abszorbeálódik, mint azt méréseinknek a 4. ábrán 
látható eredményei mutatják. Az ábrából látható, hogy az urán és a tórium inten¬ 
zitásjárulékának szétválasztása ilyen módon nem lehetséges, de egy abszorbens 
nélkül és egy abszorbenssel végzett mérés után az 

I “ lu Ith Ik 

I* ” Tu,th(Íu ith) Tk Ik 

kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása—ahol lu, Ith és Ik a megfelelő inten¬ 
zitásjárulékok, Tu,th és Tk pedig külön mérésből előre pontosan meghatározható 
transzmissziók—lehetőséget nyújt az lu+Ith és az Ik meghatározására, s ezekből 
az Uekv(Uval) és a ck értékek megadására. Az alkalmazott abszorbens-vastagság a 
végeredmény hibája szempontjából optimalizálható, e módszer azonban a las 
intenzitások (nagy statisztikus hibák) miatt eléggé időigényes és kevésbé pontos 
eredményt szolgáltat. 

Módszerünk előnyei: egyszerűség, kis költség, kis anyagigény, nagy érzékeny¬ 
ség. Hátrányos vonásai: nem szelektív (az U és a Th nem szétválasztható); csak az 

bomlási sor szekuláris egyensúlya esetén megbízható; viszonylag nagy az 
időszükséglete (1-3 minta/nap). A vizsgálati módszer részletekbe menő ismerte¬ 
tése megtalálható Papp Z. (1987) munkájában. 

A módszer alkalmazása 

Az 1985. évtől végzett méréseinket két délalföldi alapfúrás quarter rétegcso¬ 
portjának tanulmányozásával kezdtük. A Komádi és Kevermes térségében mélyí¬ 
tett magfúrások rétegsorának leírását FranyÓ F. (1979, 1982) végezte, a kőzet¬ 
mintákat rendelkezésünkre bocsátotta. 

A kutatás eredményeiről Papp Z. (1987) számolt be részletesen, itt csak a 
legfontosabb eredményeket foglaljuk össze a kevermesi és komádi fúrás összesen 
kb 200 db kőzetmintájának összehasonlító vizsgálata alapján. 

A méréseket a kőzetek <63 pm szemcsetartományain végeztük el. Olyan eset¬ 
ben, amikor a száraz szitálással elválasztott tömeg nem volt elegendő a minta 
preparálásához, hozzáadtuk a <125 pm, esetenként <250 pm frakciókat is. A 
béta-aktivitást 7-9 órás időkkel mértük, a káliumtartalmat lángfotometriás mód¬ 
szerrel határoztuk meg. 

A statisztikai elemzések után az alábbiakat állapítottuk meg. 
A “Körösök süllyedőkében” felhalmozott pleisztocén és felső pliocén üledékek 

urán-tórium tartalma a szemcseméret csökkenésével nő, de egy homokkőzetben is 
jelentősen feldúsulhat az üledék agyagásvány/kolloidamorf alkotójához kötődve. 
Ezt igazolja néhány kevermesi kőzetminta szemcseméret frakciónként elvégzett 
vizsgálata (/. táblázat), továbbá a komádi fúrás felső szintjéből gyűjtött minták 
elemzési adatai (//. táblázat). 
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A kevermesi aiapfúrás néhány laza üledéke frakcióinak kálium és urán-tórium eloszlása (* Franyó F. 1982) 
(Clarke-érték a földkéregre; 5,0-5,4 ppm Uekv) 

/. táblázat — Table I. 

Minta megnevezése* Szemcseméret 
(pm) 

I 
(cpm) 

Ck 

(%) 
Uekv 

(ppm) 

249 m-ről bamásszürke 63 5,13±0,13 1,77 2,5±0,5 

szürke aprókavicsos 63-125 3,69±0,13 1,36 1,2±0,4 

homok (pleisztocén) 125-250 3,14±0,13 1,18 0,9±0,4 

260 m-ről sárga meszes 63 5,70±0,15 1,64 4,9±0,5 

finomhomok 63-125 4,36±0,13 1,32 3,3±0,5 

(pleisztocén) 125-250 3,72±0,12 1,38 1,2±0,4 

345 m-ről sötétszürke 63 9,15±0,19 1,36 16,3±0,7 

csillámos finomhomok 63-125 3,86±0,17 1,05 3,7±0,6 

(felső pliocén) 125-250 3,12±0,16 1,30 0,0±0,4 

K and U-Th distributions of the fractions of somé sediments from Kevermes borehole (* Franyó F. 1982) 
(Clarke-value fór the Earth crust: 5,0-5,4 ppm Uekv) 

A komádi alapfurás pleisztocén üledékéneluellemző urán-tórium eloszlása 
(Clarke-érték a földkéregé: 5,0-5,4 ppm Uekv) 

A és B két jól elválasztható üledékképz^ési szakasz (Elek I. 1982) 

II. táblázat — Table II. 

Minta megnevezése I 
(cpm) 

Ck 
(%) 

Uekv 

(ppm) 

70,3 m homok 9,46±0,10 1,99 13,0±0,5 

A 71,3 m homok 9,16±0,17 2,33 9,9±0,7 

72,3 m homok 6,96±0,12 2,08 5,5±0,5 

229,9 m kőzetliszt 7,03±0,09 2,35 3,9±0,5 

B 232,6 m agyag 8,14±0,12 1,93 9,8±0,5 

260,2 m kőzetliszt 8,29±0,17 2,60 5,7±0,7 

Characteristic U-Th distributions of Pleistocene sediments from Komádi borehole 
(Clarke-value fór the Earth crust: 5,0-5,4 ppm Uekv) 

A and B are two well-separable depositional perioos (Elek I. 1982) 
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Tapasztalataink jól egyeznek az urán-tórium geokémia alapvető megállapítása¬ 
ival (Wedepohl, 1979; BOYLE, R.W. 1982), továbbá a dúsulás és szemcseméret 
szoros korrelációjára vonatkozó tapasztalatokkal (Megumi, K.—Mamuro, T. 
1977; ZSMODIK, Sz. M., 1984). 

Az általunk vizsgált képződmények esetében, az urán-geokémia törvényszerű- 
^ségeinek megfelelően, a koncentráció növekedés a mocsári, szerves anyagban 
W gazdag agyagokban, továbbá azokban a fluviatilis homokrétegekben tapasztalható, 

amelyekben az epigén ásványok mennyisége lecsökken, a vulkáni eredetűek 
mennyisége pedig megnő. Ez a megállapítás a komádi alapfúrás részletező mik- 
romineralógiai elemzésével (ELEK I., 1982) egybehangzik. Az általunk mért 
legnagyobb értékek (Uekv=9,9-13,0 ppm)) a fúrás 69-71 m-es mélységközében 
tapasztalhatók, a pleisztocén azon üledél^épződési szakaszához kötve, amely 
jelentős vulkanogén eredetű, fluviatilis szállítású üledékekkel jellemezhető. Ezek 
a homokrétegek “a mai Sebes-Körös anyagától eltérő összetételűek, piroxént, ill. 
hipersztént tartalmaznak” (ELEK I. p. 89), tehát a jelenlegitől eltérő lehordási 
területről származnak. A 70 m-es mélységköz fluviatilis eredetét BORSY Z. et al. 
(1983 p. 32) scanning elektronmikroszkópos módszerrel igazolták. 

Az Alföld komplex földtani térképezése keretében sor került a felszíni és 
felszínközeli quarter üldékek geokémiai vizsgálatára is (SZÖŐR Gy.—Barta I. 
1983, SZÖŐR Gy. et al. 1985). A szerzők a Hajdúdorog-Tiborszállás, Zempléna- 
gárd-Zalkod, Zemplénagárd-Nyírábrány szelvényeken telepített 30 m-es sekély¬ 
mélységű fúrásokkal feltárt agyagrétegek és ezek fedő- és felijében lévő szemcsés 
üledékek ásványtani-geokémiai paragenezis kapcsolatrendszerében a denudáció 
és szedimentáció törvényszerűségeit elemezték. A holocén és felső pleisztocén 
üledékek feltárását, leírását és földtani interpretálását KUTI L. (MÁÉI) végezte, a 
mintákat rendelkezésünkre bocsátotta. A béta-aktivitás adatok értelmezését a 
korábbi geokémiai és üledékföldtani elemzés tette lehetővé. 

A 5. és 6. ábrákon mutatjuk be a Bodrogközben, illetve a Nyírségen és a 
Szatmári-síkságon telepített fúrásokból mintázott holocén, felső pleisztocén üle¬ 
dékek urán-tórium tartalmának korrelációs kapcsolatát a főelemekkel. Megállapít¬ 
juk, hogy a radioaktív elemek mennyisége szoros kapcsolatban van a kőzetminő¬ 
séggel, a fekű és fedő homokokhoz kisebb Uekv-értékek rendelhetők, mint a 
közbetelepült vagy felszínközeli agyagrétegekhez. A bétasugárzó elemek az agya¬ 
gás vány-szervesanyag rendszerhez kötődnek (Al- és Mg- korrelációk), a vassal és 
káliummal mobilizálódnak és dúsulnak. Ezt a törvényszerűséget a koradiagenezis 
oldási, kicsapódási folyamata, a szekunder karbonát paragenezis kialakulása be¬ 
folyásolja. (A Ca elemmel nem mutatható ki korreláció!). 

Összehasonlítva a két terület megfelelő elempárjainak regressziós koefficiense¬ 
it, azt tapasztaljuk, hogy azok l^lönböző értékek. Ezt elsősorban különböző 
lehordási területek eltérő kőzetminőségeinek tulajdoníthatjuk. A törvényszerűség 
meggyőzően bizonyítható az üledékképződési fáciesek geokémiai elemzésével. A 
7. ábrán a két terület folyóvízi összleteinek szemcsés üledékeiben kimutatott 
Uekv-értékeket az összes vastartalommal hoztuk korrelációba. A koordináta-rend¬ 
szerben az egyes pontok jól elkülönülő mezőkbe csoportosulnak. Az elemzés 

I alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az U/Fe-paraméter, mint geokémiai 
^ indikátor, felhasználható a fluviatilis üledékképződés fácieseinek (meder, ártér, 

ártérperemi állóvizek, lápok, mocsarak) azonosítására, továbbá különböző idő/tér 
lehordási folyamatok elkülönítésére. 
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5. ábra. A Hajdúdorog-Tiborszállás szelvényben kimutatott urán-tartalom kapc^lata a főelemekkel. Szemcseméret változása 
homok (S) illetve agyag (Cl) irányába 

Fig. 5. Relationship between U and major elements in the section Hajdúdorog-Tiborszállás. Grain-size change toward sand (S) 
and clay (Cl) 



Daróczy S. etal: Kőzetek béta-aktivitása 235 

Na r- 

(•/.) 

8 - 

6 - 

» 

4 - 

2 - 

— -> 

0 -L 

y-0.0llx+0l761 

r - 0,073 

2 4 6 U,|,v(ppm) 

6. ábra. A Zemplénagárd-Zalkod szelvényben kimutatott urán-tartalom kapcsolata a főelemekkel. Szemcseméret változása 
homok (S), illetve a^ag (Cl) irányába 

Fig. 6. Relationship between U and major elements in the section ^mplénagárd-Zalkod. Grain-size changes toward sand (S) and 
clay (Cl) 
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< 

7. ábra. A Hajdúdorog-Tiborszállás (jele=x) és Zemplénagárd-Zalkod (jele*0) fúrásszelvények homok és kőzetliszt mintái elkü¬ 
lönülő fáciesmezőkben (A=folyómeder, B=ártér, C=ártérperem limnikus medencéje, láp, mocsár) 

Fig. 7. Samples of sand and silt from sections Hajdüdorog-Tiborszállás (x) and Zemplénagárd-Zalkod (0) in the separating faci- 
es fíelds. (A=river bed; B=flood area; C=limnic basin of the edge of flo(^ area, marsh, swamp) 

A béta-aktivitás méréseket felhasználtuk a Duna bal partján, Tass környezeté¬ 
ben telepített vízkutató fúrások által a vízadó kavicsréteg fekűjében feltárt agyag¬ 
rétegek fáciestani elemzésére is (SZÖÖR Gy. et al.,1990). 

Az adott kérdés annak eldöntésére irányult, hogy megoldható-e a térben igen 
változatosan települő képződmények rétegtani korrelációja ásványtani-geokémiai 
paraméterek segítségével. Vizsgálataink azt bizonyították, hogy két jellegzetes 
izopikus fácies mutatható ki. Az ún. A-típusú fácies jelentős amorfanyagból, 
Mg'^■^-tartalmú gélkarbonátokból és mixed layer szmektitekből álló, világos szín¬ 
árnyalatú agyagrétegeket csoportosít. A B-típusú fácies karbonátmentes (karbo¬ 
nátszegény), halloysit-kaolinit paragenezissel jellemezhető, vörös vagy fekete 
színárnyalatú pelites üledékeket reprezentál. A képződmények kronofácieseknek 
minősültek, a B-típus az alsópleisztocén rétegösszlet legalsó szakaszát képviseli, 
míg az A-típus ennél fiatalabb. A főelemek elempárjai közül a Na20/Fe203-para- 
méter mutatkozott a legjobbnak, de a Uekv/Na20 és Uekv/Fe203-elempárokkal 
történő elemzés nem bizonyult alkalmasnak a fáciesdiagnózis szempontjából, az 
Uekv-érték ez esetben nem fáciesindikátor {8. ábra). 

Következtetések 

A béta-radioaktivitás mérések bevezetésével, az Uekv mennyiség meghatározá- á 
sával a kőzetek nyomelemvizsgálatának lehetősége bővült. Az Alföld quarter ^ 
üledékeire vonatkozó összehasonlító geokémiai elemzéseink alapján az alábbi 
előzetes következtetéseket vonjuk le: 

— A Körösök vidékén a pleisztocén és a felsőpannon határképződményekben 
(a “felsőpliocénban”) az urán a vulkanogén eredetű fluviatilis homokokban 
olyan mértékben dúsul, hogy az érték fáciesindikátorként kezelhető. A 
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mikromineralógiai vizsgálatok mellett hasznos információt ad a lehordási 
területek és üledékképzódés helye kapcsolatrendszerének feltárásához. 

— A Bodrogköz, a Bereg-szatmári-síkság és a Nyírség holocén, felsőpleisz¬ 
tocén felszínfejlődésének megismerését segíti, hogy az Uekv/Al-, 
Uekv/Fe-, Uekv/Mg- és Uekv/K-paraméterekkel következtethetünk a lehor¬ 
dási területekre, valamint felhasználhatjuk a heteropikus fáciesek részlete¬ 
sebb elemzésére és elkülönítésére. 

A szerzők vizsgálataikat idősebb képződmények elemzésére is kiterjesztik. 
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8. ábra. A tassi fúrásokból mintázott agyagok két kronofáciesre választhatók szét (A és B) az Uekv/NaaO- és Ueicv/Fe203- paramé¬ 
terekkel 

Fig. 8. Clay samples of Tass boreholes can be separated intő two chronofacies (A and B) by the parameters Uekv/Na20 and 
Uekv/Fe203 
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Measurement of rock beta-activity and application in geochemical fa- 
cies analysis 

S. Daróczy*—Z. Papp*—G. Szöőr** 

A low-cost, low-background, automatized Geiger-Müller counter has been developed, which is used 
to detect the natural beta-radiation of ordinary rock samples. 

A method based on the measurement of rock beta-activity is described, which can be applied to 
estimate the concentration of uránium in rocks at the pg/g le vei. 

Usefulness of this method in geochemical facies analysis is demonstrated by a few preliminary 
results obtained fór sedimentary rock samples from quatemary layers of Hungary. 

Manuscript received: 18th December, 1989. 

* Kossuth University, Institute of Chemistry and Institute of Physics, Isotope Laboratory, H-4010 Debrecen, P.O.B. 8, 
Hungary 
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HaMepeHHe öexa-pa^HoaKTHEHOcxH ropnbix nopoA h npHMen- 
CHHe peayjibxaxoB b (})aij;HajibHOM anajiHae 

lU. JJapoi4U, 3. Ilann, F. Cép 

ABTOpaMH nOCXpOCH CpaBHHTCJIbHO npOCTOÍÍ H AemeBMÜ HH3KO(t)OHOBbIH 
aBTOMaTH3HpOBaHHbIÍI CMCTMHK Feíírepa. Oh Moacex npHMCHBXbCB B H3MepeHHH CyMMapHOÍÍ 
6exa-aKXHBHocxH ropHbix nopoj;. Ha ochobc norjiomcHHH öexa-nacxHi; paapaőoxan Mexofl, 
no3BOJiHiomHft oiíCHHBaxb coflcp^aHHH ypaHa nopH^Ka mkt/x b ropHbix nopo^ax. 

npHMCHHeMocxb flaHHOxo Mcxofla B reoxHMHKo^aiíHajibHOM anajiHae flCMOHcxpHpyexcH 
npeflBapHxejibHbiMH peayjibxaxaMH, nojiyneHHbiMH no ocaflOHHWM nopo^aM nexBepxHHHoro 
Boapacxa b BenrpHH. 
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Földtani Közlöny, Bull. ofthe Hungárián Geol. Soc. (1990) 120. 241 — 252 

Új polarizációs kontraszt mikroszkópi technika 
és ásvány-kőzettani alkalmazása* 

Vincze János** 

(2 ábrával, 4 táblával) 

Összefo^lalásrA szerző a polarizációs kontraszt—forgó polarizációs szűrőkkel előállított—új 
megoldását és asvány-kőzettani alkalmazásának néhány példáját mutatja be. A polarizációs kontraszt— 
az interferenciaszínek stabilizálása révén—új lehetősegeket nyújt a kozetcsiszolatok ásványos össze¬ 
tételének mennyiségi meghatározásában, a kristályopti^i finomszerkezetek megfigyeléséhez, a nagy 
nagyítású mikroszkópi viszgálatokhoz, a pleokróosság, az anizotrópia (birefiexió) értékeléséhez és a 
mifooszkópi fényképezésben. 

Kutatástörténeti áttekintés 

A polarizációs mikroszkóp—megalkotását követően—már a múlt század végén 
az ásványok, kőzetek és ércek vizsgálatának, meghatározásának nélkülözhetetlen 
munkaeszközévé vált,—és maradt jelenleg is. A mikroszkópi technika fejlődése 
(fáziskontraszt, interferenciakontraszt-interferencia mikroszkóp, UV és luminesz¬ 
cens mikroszkópia, a poláros fényben történő vizsgálatok kiterjesztése a közeli 
infravörös tartományra) tovább bővítette a módszertani lehetőségeket. 

A mikroszkópi fotometria-spektrofotometria nemcsak a fényvisszaverő (refle¬ 
xió) és áteresztő képességnek—mint ásványdiagnosztikai adatoknak—nagypon¬ 
tosságú mérését oldotta meg, hanem szkenning asztallal és vezérlő-feldolgozó 
elektronikával kiegészítve, az ércmikroszkópiában az ércásványos összetétel 
mennyiségi kimérésének automatizálását is. A TV-képelemző-képfeldolgozó 
rendszerek megjelenése és tökéletesedése az automatizálás új minőségét képviseli. 

A fejlődés ellenére a kőzetmikroszkópiában a vékony csiszolatok ásványos 
összetétele mennyiségi kimérésének automatizálhatóságát erősen leszűkítette, 
hogy a kőzetalkotó ásványok többsége fényáteresztő (ill. fényelnyelő) képességé¬ 
ben nem mutat spektrofotométerrel vagy képanalizátorral megbízhatóan disz&i- 
minálható különbségeket. A poláros fényben történő vizsgálatnál—akár kereszte- 

* 

■** 
Előadta a Déldunántúli Tér. Szakoszt. 1989. szept. 26-i és az Ásványtan-Geokém. Szakoszt. 1990. jan. IS-i ülésén. 
7624 Pécs ni. Szigeti út 8/A. 
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zett, akár párhuzamos nikolállásban—létrejött interferenciaszínek éles kontraszt¬ 
jait e célra nem lehetett felhasználni, mivel a látómező ugyanazon ásványai 
interferenciaszíneinek intenzitása—az optikai anizotrópiából következően—a ki¬ 
oltási helyzethez viszonyított orientáció függvénye: a maximális intenzitástól a 
teljes kioltásig minden átmenet lehetséges. Továbbá: a tárgyasztal elforgatásával 
a látómező ásványai is elfordulnak. Ebből az a kutatási feladat fogalmazódott meg, 
hogy valamilyen módon meg kellene kísérelni az interferenciaszínek stabilizálását 
úgy, hogy a látómezőt alkotó képelemek (ásványszemcsék) helyben maradjanak. 

A polarizációs kontrasztmikroszkóp elve 

A polarizációs kontrasztmikroszkóp megoldási elvét illetően két megfontolás¬ 
ból indulhatunk ki: 

1. Az interferenciakép létrejöttéhez és változásához—a mozgás relativitása 
alapján—közömbös, hogy két polarizációs szűrő között a tárgyasztallal a csiszo- 
latot forgatjuk, vagy két, szinkronban elforduló polarizációs szűrő közé helyezzük 
az álló csiszoíatot. Az utóbbival viszont elérjük, hogy a látómező pontjai (az 
ásványszemcsék) helyben maradnak 

2. Ha a keresztezett nikolállásban szinkronizált polarizált szűrők forgását olyan 
sebességre gyorsítjuk, hogy a polarizációs szűrők közé helyezett csiszolat ásvá¬ 
nyainak másodpercenkénti képkioltása és interferenciaszín váltakozása legalább 
16-24 legyen (hasonlóképpen a filmvetítés kép váltásához), a kioltást már nem 
észleljük, csak az interferenciaszíneket látjuk, mégpedig az egész látómezőben 
egyidejűleg. Ugyanilyen módon párhuzamos nikolhelyzetben a komplementer 
interferenciaszínek átlagolódnak. 

A polarizációs kontrasztberendezés gyakorlati kivitelezése 

Nikolprizmák helyett egyszerűbben valósítható meg polarizációs szűrőkkel. A 
kísérleti példány gépészeti-villamosgépészeti tervezése és kivitelezése SVASTITS 
A. és Petrovics T. közreműködésével újítási javaslatok keretében készült el. 
Először a polarizátor meghajtásra készült kísérleti eszköz 1986-ban, majd—a 
kísérletek tapasztalatainak felhasználásával— 1988-ban mindkét polarizációs szű¬ 
rő meghajtása. A szűrőket a tartójukra szerelt azonos teljesítményű, törpefeszült¬ 
ségű villanymotorok—csúszásmentes erőátvitelt biztosító fogaskerékrendszer 
közbeiktatásával—hajtják meg. A folyamatosan szabályozható feszültségű tá¬ 
pegység fokozatnélküli fordulatszám szabályozást tesz lehetővé. A “forgó” pola¬ 
rizációs szűrőket mechanikusan Zeiss NU-2 és Polmi-A mikroszkópok áteső fényű 
megvilágításaihoz illesztettük kiegészítő berendezésként, de könnyen adaptálható 
más típusú modernebb polarizációs vagy biológiai mikroszkópokhoz. A forgó 
polarizátort a mikroszkóp kondenzora alá helyezzük, miután a beépített polarizá¬ 
tort a fénysugármenet útjából elfordítjuk. A forgó analizátort a beépített analizátor 
fölött—annak a sugármenetből kikapcsolt helyzetében—a fotó-feltét tubusa he¬ 
lyébe rögzítjük. Az analizátor a sugármenetbe hordozó szánkóval betolható vagy 
lahúzható. A polarizációs szűrők fogaskerék rendszerét hajlékony tengely köti 
össze, melynek feladata forgásuk mechanikus szinkronizálása. A polarizációs 
kontrasztberendezést az 1. abra, a Polmi-A. mikroszkópra szerelten a 2. ábra 
mutatja be. 



1. ábra A polarizációs kontrasztberendezés fényképe. P: forgó polarizátor. A; forgó analizátor 
Fig. 1. Tne polarization contrast equipment. P—rotating p<Marisator, A—rotating analysator 

I 



( 

2. ábra A polarizációs kontrasztberendezés “Zeiss Polmi A” mikroszkópra szerelten, a hajlékony tengellyel (Sax) 
Fig. 2. The polarization contrast equipment mounted on “Zeiss Polmi A” microscope, with the rlexible axis (Sax) 

4 
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A mechanikus szinkronizálást úgy végezzük, hogy indítás előtt a polarizátor 
kézi elforgatásával a két szűrőt a lavánt (keresztezett, vagy párhuzamos) nikol- 
helyzetbe állítjuk. A szűrők meghajtása közötti mechanilois kényszerkapcsolat 
biztosítja a beállított fázishelyzet forgás közbeni állandóságát. 

Ráeső fényű (ércmikroszkópi) megvilágításnál a forgó polarizátor—az opak 
illuminátorok konstrukciójából adottan—csak jelentős átalakítás után rögzíthető 
és a forgó szűrők hajlékony tengelyes szinkronizálása csak bonyolultabb mecha¬ 
nikával alkalmazható. Úgy az áteső-, mint a ráeső fényű megvilágításnál a szink¬ 
ronizálás korszerűbb megoldása a meghajtások nagy pontosságú elektronikus 
szinkronvezérlése. 

A polarizációs kontrasztmikroszkóp elve alapján (4965/89. sz. szabadalmi be¬ 
jelentés) a hagyományos felépítést polarizációs kontraszttal kiegészító új típusú 
áteső és ráeső fényű polarizációs mikroszkópok tervezhetők és építhetők. 

A polarizációs kontrasztberendezéssel végzett ásványoptikai 
kísérletek eredményei 

A polarizációs kontrasztberendezés alkalmazása nem helyettesíti, hanem kiegé¬ 
szíti a hagyományos polarizációs mikroszkópi módszereket. Az elvégzett kísérle¬ 
tek eredményei szerint a mikroszkópi anyagvizsgálatokhoz az alábbitöbbletszol¬ 
gáltatásokat nyújtja: 

1. Egy bekapcsolt polarizációs szűrő (a polarizátor) lassú forgásakor (1/4 
ford/mp-től 2 ford/mp-ig)—hagyományos vizsgálat analógi^'ára—áteső párhuza¬ 
mos poláros fényben a pleokróosság, ráeső fényben a reflexiós pleolaoizmus 
(bireflexió) vizsgálható. Nagyon gyenge pleokróosság, ill. egyébként csak olajim- 
merzióban megfigyelhető bireflexió is biztosan észlehető. Ügyanis, a pleokróos 
kristálymetszetek a pleokróosság mértékétől és a polarizátor forgási sebességétől 
függő mértékben “villognak” a látómezőben. Pontosabban: a forgási sebesség 
növelésével a villogás frekvenciája nő: az 1-2 másodperc alatt bizonytalanul, vagy 
nem észlelhető színváltozás, ha az tizedannyi idő alatt megy végbe, már jól 
észlelhető. Másodpercenkénti 16-24 színváltásnál (másodpercenként 8-12 szűrő¬ 
fordulatnál) viszont a pleokróosság “eltűnik”: a színek tökéletesen átlagolódnak. 
A megfigyelést és a látómező áttewntését megkönnyíti, hogy a kép nem mozdul 
el. 

2. Keresztezett nikolállású polarizációs szűrők szinkronizált (1/4 ford/mp-től 2 
ford/mp-ig) forgásakor a kristálymetszet optikai anizotrópiája, vagy annak hiánya 
figyelhető meg a kioltás intenzitása alapján, nagyon gyenge anizotrópiák esetében 
is—miközben a látómező ásványai helyben maradnak. Ráeső fényű megvilágítás¬ 
nál ez az ún. “anizotrópia hatásra” értendő, amely gyenge anizotrópiáinál egyéb¬ 
ként szintén csak olajimmerzióban észlelhető. A kioltás “villódzása” az anizotró¬ 
pia mértékével, a villódzás frekvenciája pedig a szűrő forgási sebességével ará¬ 
nyos. A hamis anizotrópia észlelés kiküszöböléséhez azonban fontos követelmény 
a tökéletes és nagy pontossággal ( < 1° ) együttfutó (szinkronizált), stabilan 
keresztezett nikolhelyzet. Ráeső fényű vizsgálatnál néhány fokos (de stabil) elté¬ 
rés—hasonlóképpen, mint a hagyományos eljárásnál—az észleléshez előnyös 
lehet. Diagonális helyzetű gipszlemez kompenzátorral az anizotrópia észlelése és 
értékelése (addició vagy szubsztrakció) a hagyományos eljárással egyező, de a 
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megfigyeléshez nem kell a tárgyasztalt elforgatni: az érzékeny ibolyából való 
színváltás gyakorisága a polarizációs szűrők forgási sebességével változtatható. 

3. Áteső fényű megvilágításnál keresztezett nikolállásra szinkronizált polarizá¬ 
ciós szűrők gyors (6 fordulat/mp = 24 képváltás másodpercenként 24 laoltás + 
interferenciaszín váltakozás) együttforgásakor a tárgyasztalra a két szűrő közé 
helyezett kőzet vékonycsiszolatok anizotróp ásványainak kioltása “eltűnik” és 
stabilan az ásványok adott metszeteire (orientációjára) jellemző interferenciaszín, 
ill. színek láthatók, amelyek a tárgyasztal körülforgatásakor sem változnak. 
Ugyanúgy, mint a hagyományos vizsgálatnál “feketék” az opak ásványok, kioltott 
helyzetűek (gyakorlatilag “feketék”) az optikailag izotróp metszetek, ill. irányok 
(amorf és szabályos rendszerű ásványok, az anizotróp ásványoknak az optikai 
tengely(ek)re merőleges metszetei). A látómezőben az azonos ásványokat optikai 
sajátosságaiktól ill. orientációjuktól függően egy vagy több interferenciaszín kép¬ 
viseli, amelyek azonosak a hagyományos vizsgálattal megfigyelhető diagnoszti¬ 
kus értékű interferenciaszínekkel. Hasonlóképpen a színes ásványoknál az inter¬ 
ferenciaszín a saját színnel kombinálódhat. Az utóbbiaknak a pleokróosságból 
adódó irányfüggése megszűnik, ha a forgási sebességet megkétszerezzük. 

Előtűnnek az anizotrópiából, ill. annak egyenetlenségeiből, a kris¬ 
tályösszenövésekből, ikreseaésből, metaszomatikus helyettesítésekből, stb. adódó 
olyan optikai rajzolatok, szerkezetek, amelyek összefüggően a hagyományos 
polarizációs mikroszkópiával nehezen tanulmányozhatók. Összességében, az 
egyes fázisokat elkülönítő, stabil," sötétlátómezős interferenciakontraszt"jön létre, 
melynek segítségével könnyen áttekinthető képet kapunk a látómezőt alkotó 
ásványok eloszlásáról, méretéről és mennyiségéről. Ugyanis, az interferenciaszí¬ 
nek egyidejűleg láthatók az egész látómezőben, míg a hagyományos vizsgálatnál 
a tárgyasztal forgatásakor tűnnek elő az elforgatás előtt laoltási helyzetben levő 
fázisok interferenciaszínei, — miközben a többi szemcse interferenciaszíne kiol¬ 
tódik. A sötét látómezős polarizációs kontraszt lehetővé teszi a sötét háttérben a 
nagyon finomszemcsés, de optikailag anizotróp ásványok egyidejű észlelését, 
megfigyelését a látómező egészében, — egészen a mikroszkóp feloldóképességé¬ 
nek határáig. 

4. Az áteső fényű megvilágításnál, stabilan párhuzamos nikolhelyzetben szink¬ 
ronizált gyorsan forgó polarizációs szűrők közé helyezett vékonycsiszolatról ún. 
“világos látómezős polarizációs kontraszt” képet kapunk, melyben feketék csak 
az opak fázisok maradnak. Az előállott interferenciakontraszt színei és fényinten¬ 
zitásai a keresztezett nikolhelyzetre jellemző interferenciakép kiegészítő színei és 
intenzitásai (komplementerjei); és a tárgyasztal elforgatásával szintén nem változ¬ 
nak. Ennek megfelelően a keresztezett nikolok között jelentkező kioltott helyzetek 
párhuzamos nikolállásban a legnagyobb fényintenzitásüak, színtelenek, vagy az 
ásvány saját színének megfelelően színesek. 

Ha csak a polarizátor forog megnövelt (8-12 ford./mp) fordulatszámmal és az 
analizátor álló helyzetű, ez esetben a keresztezett és a párhuzamos nikolhelyzet 
komplementer szín- és szélsőséges fényintenzitásai átlagolódnak—a pleokróos- 
sághoz hasonlóan az interferenciaszínek (és természetesen a kioltás is) “eltűnnek” 
és a tárgyasztal elforgatásakor további változásokat nem észlelünk. 

5. Kompenzátorok alkalmazásával—a hagyományos polarizációs mikroszkópi¬ 
ához hasonlóan—a polarizációs kontraszt interferenciaszínek eltolhatók, ezáltal a 
látómezőt alkotó ásványfázisok színkrontrasztja tovább növelhető (különösen 
előnyös a gipszlemez kompenzátor), az interferenciaszínek azonban újra irányfüg- 
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gővé válnak: a tárgyasztal elforgatásával változnak, mivel a kompenzátor álló 
polarizációs szűrőként viselkedik. 

A keresztezett nikolhelyzetben együttforgó polarizációs szűrőkhöz viszonyított 
diagonális helyzetének—és így az interferenciaszínek—stabilizálását szinkroni¬ 
zált együttforgással lehet megvalósítani. 

I A gyorsan forgó polarizációs szűrőkkel előállított polarizációs kontraszt révén 
*a mikroszkópi látómezőben és a mikroszkópi fényképfelvételeken—a hagyomá¬ 
nyos polarizációs mikroszkópi képhez viszonyítva—a genetikailag jellemző tex¬ 
túrák, struktúrák és az alkotó ásványok elkülönülése élesebbé és áttekinthetőbbé 
válik, amit a mellékelt fotótáblák szemléltetnek. 

Mindez nemcsak az ásványos összetevők mennyiségének egyszerű becslését, 
vagy félautomatikus kimérését (pl. “Eltinor” pontszámláló elektromos integrációs 
asztallal) könnyíti meg, henam az interferenciakontraszt révén a fény intenzitása 
és színe alapján szkenning spektrofotométerrel, vagy képanalizátorral diszkrimi- 
nálható ásvány-fázisok megsokszorozódásával kiterjeszti az összetétel mennyisé¬ 
gi kimérésének automatizálhatóságát. 

Az elektronikus kontrasztnövelés és képszínezés további előnyöket biztosít a 
vizuális és a műszeres képkiértékeléshez. 

A nagy adattároló kapacitású és képprocesszálási sebességű mikroszámítógé¬ 
pekre épülő TV-képelemző műszerek lehetővé teszik a mikroszkópi TV-kamerá- 
val felvett képek tárolását, összeadását, kivonását, stb. Ily módon lehetséges 
lassan, ill. léptetve forgó polarizációs szűrők között változó fényintenzitások 
átlagolása, ill. a maximális fényintenzitás beírása a képmátrix bármely pontjába. 
A számítógéppel előállított polarizációs kontrasztkép a képernyőn megjeleníthető. 
(A hagyományos polarizációs mikroszkópnál a tárgyasztal léptető elforgatásával 
a felvevő kamerát kell szinkronban elfordítani, hogy a képpontok helyben marad¬ 
janak). 

A polarizációs kontraszt képmódosító hatásának néhány példája (I—IV. táblák) 

Az /. táblán látható gránit csiszolat részlet polarizációs kontraszt képei jól 
szemléltetik az azonos fázisokra (kvarckristály és különböző amfibol-metszetek) 
jellemző interferenciaszínek egységesülését, keresztezett nikolhelyzetben a kiol¬ 
tások (legszembetűnőbben a kvarc hullámos-mozaikos kioltása) eltűnését. 

Hasonlóképpen, a 77. tábla polarizációs kontraszt felvételein egységes képmezőt 
alkotnak a florenzit kristályok. A muszkovitmező interferenciaképeiből eltűnik a 
kioltás, de a lemezkötegek szferolitos szerkezete (színes sávokként)—bár halvá¬ 
nyabban—megmarad. 

A 777. tábla polarizációs kontraszt felvételein szintén egységesebb lesz nemcsak 
az azonos törmelékes kőzetalkotó ásványok képe, hanem a hidrocsillámos kötő¬ 
anyagmező is. (Az utóbbi nagyon jól színes felvételen különülne el.) 

A IV. tábla polarizációs kontraszt képei a karbonát kötőanyag-mező egysége¬ 
sülését szemléltetik (a megmaradó különböző szürke árnyalatok az interferencia 
színek tarkaságát jelzik), de egyúttal példaként szolgálnak arra is, hogy a keresz¬ 
tezett nikolhelyzetű (sötétlátómezős) polarizációs kontraszt nem tünteti el a kiol¬ 
tást az optikai tengelyre merőleges metszetekben és jelentős marad az azonos 
ásványfázisok interfereciaszín különbsége, ha az egyes kristálymetszetek optikai 
tengelyhez viszonyított orientációja szélsőségesen változó (1. az egyes kvarcszem- 
cséKet és azok mozaikosságát. 
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A kézirat berékezett: 1989. VÜI. 14. 

A new polarization contrast microscope technique and its application 
in mineralogy and petrology 

* 

Vincze, J. 

A new polarization contrast microscope technique in presented (Hungárián licence No. 
4965/89) and the possibilities of application in the fields of mineralogy and petrology are 
outlined. The essence of the solution is the fact that nőt the objective table is rotated together 
with the thin section bút with parallel or crossed nicols the polarization filters are synchro- 
nously rotated. The “polarization contrast with dark visual field” is produced as follows: 
with crossed nicols and alternating the image extinction and interference colour by 16 to 24 
times per second, the extinction “aisappears” and only the interference colours can be seen. 
In case of parallel nicols “polarization contrast with light visual field” can be seen, as 
compared with the case of crossed nicols with complementary interference colours and light 
intensities. 

The polarization contrast equipment is seen in Fig.l, mounted on the microscope in Fig. 
2, while the image quality is demonstrated in Plates I-IV. The stabilization of the interference 
colours provides new possibilities fór the automation of quantitative determination of 
mineral composition of thin sections (e.g. by means of scanning spectrophotometer or image 
analyser), fór the crystal optical fine-structural observations, fór the microscopic studies 
under high magnification and fór the microphoto^raphs. In diagonal position the colour 
contrast can be increased by synchronously rotatmg compensators. When applying low 
revolution of the filters (1/8 to 2 per second) fór the polarisator, very weak pleochroism 
(bireflexion in reflected light), witn polarisators of crossed nicols (probably supplemented 
with diagonal compensator) very weak anisotropy can alsó be observed. 

Manuscript received: 14th August, 1989. 

* Address of the author: 7624 Pécs III. Szigeti út 8/A 
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HOBaa XeXHHKa nOJiapH3aU;HOHHO-KOHTpaCTHOH MHKpOCKOpHH H 
ee npHMeHCHHe b MHHepajioro-neTporpa(i)HHecKHx hccjicííob- 

aHHHX 

BHHU,e 

B cxaTLC npe^cTaBJicHa xapaKxepHCTHKa HOBoft xcxhhkh KOHxpacxHO-nojiflpH3au,HOHHOíí 
MHKpocKonHH (saBBKa o BCHrepcKOM naxenxe, N^. 4965/89) h B03M0BCH0cxeíí ee npHMeneHHB 
B MHHepajioro-nexporpa^JHHecKHX HCCJie^OBaHHBX. CymHocxL cnocoöa BaicjiioMaexcH b xom, hxo 
BpamaexcB ne npe^MexHEiH cxojihk MHKpocKona BMecxe c npHKpenjieHHWM k neMy 
a nojiBpH3ai;HOHHLie (i)HJibxpLi, napajiJiejibHwe hjih CKpemeHHbie, b CHHxpoHHaai^HH flpyr c 
ApyrOM. “nOJIBpH3aiíHOHHbIH KOHXpaCX B XeMHOM nojie 3peHHH” B03HHKaeX XaKHM o6pa30M, 
HXO npH cKpemeHHbix hhkojibx npH nepejíOBaHHH yracaHHfl h xapxHHbi c 
HHxep(l)epeHij,HOHHbiMH OKpacKaMH 16-24 paaa b ceKyHfly yracaHHe “HCHeaaex”, h bhahm jihuib 
HHxep^jepeHiíHOHHbie oKpacKH. IlpH napajiJiejibHbix hhkojibx BHfl,eH “nojiBpH3au.HOHHbiH 
KOHxpacx B CBexjioM nojie apeHHH” c ^oőaBOHHbiMH no cpaBHenHio c CHxyai^Heíí npn 
CKpemeHHblX HHKOJIflX HHXep(t)epeHIÍHOHHbIMH OKpaCKaMH H BpKOCXbK) CBexa. 

KoHxpacxHO-nojiBpnaai^HOHHaB ycxanoBxa npejícxaBJiena na puc. 7, a b MOHXHpoBannoM na 
MHKpocKone BH^e—na puc. 2, xanecxBo xce H3o6paxceHHH npn hoboíí MHKpocKonHH—na 
4)oxorpa(J)HBX maőjiuii I-IV. CxaÖHJiHaaiíHH HHxep(i)epeHi;HOHHbix oxpacoK oöecnenHBaex 
HOBbie B03M0BCH0CXH aBXOMaxH3au.HH KOJiHHecxBeHHoro onpeflejieHHB MHHepajibHoro cocxaaa 
ropHbix nopoA b mjiH(i)ax (nanpHMep, cKannpyiomHM cneKxpocJ)oxoMexpoM hjih anajiHaaxopoM 
H306paHCeHHH), HaÖJIIOJíeHHft 3a KpnCXaJIJIO-OnXHHeCKHMH ^^OHOMHblMH CXpyKXypaMH, 
MHKpOCKOHHHeCKHX HCCJiejíOBaHHH npH ÖOJIbUIHX yBeJIHHeHHBX H MHKpO(l)OXOrpa(Í)HpOBaHHa. 
KoHxpacxHocxb oxpacoK b flHaronajibHOM nojioxceHHH Moxcex 6bixb yBejinnena 
CHHXpOHHO-BpamaiOmHMHCH KOMHeHCaXOpaMH, a npH HCnOJIb30BaHHH nOJIBpH3aXOpa c 
HeőojibuiHM HHCJioM oöopoxoB cJjHJibxpoB (1/8-2 oő/cex) yxce MOHCHO HaöJiioAaxb OHeHb cjiaöbiH 
njieoxpoH3M (b na^aiomeM CBexe—fl,BOHHoe oxpaxceHHe), a c (J)HJibxpaMH b nojioxceHHH 
CKpemeHHblX HHKOJieH (B03M0XCH0, c floöaBJieHHeM jiHaroHajibHoro KOMnencaxopa)—h cjiaöyio 
aHH30xponHio. 

Táblamagyarázat — Explanation of plates 

Az összes táblán vékonycsiszolatok kőzetmikroszkópi (áteső fényű) felvételei láthatók. 
N=36x 
la. : n. Nic., 
lb. : n Nic., világos látómezős polarizációs kontraszt, 
2a.: + Nic., 
2b.: + Nic., sötét látómezős polarizációs kontraszt. 

In all plates the microphotographs of rock thin sections are seen in transmitted light. 
M = 36 X. 
la. — n nicols 
lb. — n nicols, polarization contract with light visual field, 
2a. — crossed nicols 
2b. — crossed nicols, polarization contrast with dark visual field 

I. tábla — Plate I. 

Gránit (Mecsek hegység. Üveghuta kőfejtő). A képmező összetétele: kvarc (Q) körül amfibol 
(Amf) metszetek, kaliföldpát (Fp), idiomorf szfén (Sf) kristálykák. 

Gránité (Mecsek Mountains, Üveghuta quarry). The composition of the image: quartz (Q), 
around it amphibole section (Amf), potash feldspar (Fp), idiomorphic sphene crystallites 
(Sf) 
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n. tábla — Plate ü. 

Florenzites diszténpala (Soproni hegység. Füzesárok). Szferolitos muszkovit lemezkötegek 
(Mu), florenzit laistályok (FI) közti terben. Az apró, idiomorf kristálykák: disztén (D). 

Florenzitic kyanite schist (Sopron Mountains, Füzesarok). Spherolitic muscovite bands (Mu) 
among florenzite (FI) crystals. The small idiomorphic crystallites represent kyanite (D) 

in. tábla — Plate ül. 

Felsőpermi homokkő (Mecsek hegység), hidrocsillám kötőanyaggal (Hm). A törmelékes 
kőzetalkotó ásványok: kvarc (Q), kvarcit (Qz) (továbbnövekedési szegélyként is), káli- 
földpát (Fp), szericitesedett plagioklász (Pl). 

Upper Permian sandstone (Mecsek Mountains), with hydromica cementing matéria! (Hm). 
The clastic rock-forming minerals are quartz (Q), quartzite (Qz, alsó with growing edge), 
potash feldspar (Fp) and sericitized plagioclase (Pl). 

IV. tábla — Plate IV. 

Felsőpermi homokkő (Mecsek hegység). Bazális kalcit (Cal) kötőanyagban törmelékes 
ásványszemcsék: kvarc (Q), szélsőségesén változó optikai orientációval, mikrokvarcit- 
felzit (Fz), szericitesedett plagioklász (Pl). 

Upper Permian sandstone (Mecsek Mountains). In basal calcite (Cal) cementing matéria! 
detrital mineral grains: q^uartz (Q), with extremely changing optical orientation, micro- 
quartzite-felsite (^Fz), sericitized plagioclase (Pl). 
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1. tábla — Plate I. 
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n. tábla — Plate ü. 
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ni. tábla — Plate HL 
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Nyomelemek eloszlása szénkőzetekben. A 
nyomelemeket hordozó ásványfázisok a 

csordakúti alsótelep példáján 

Tomschey Ottó* 

(2 ábrával és 2 táblázattal) 

Bevezetés 

Közismert, hogy a szénkőzetek hajlamosak bizonyos nyomelemek (ritkafémek) 
felhalmozására. E ritkafémek felhalmozódása függ a szóbanforgó elem geokémai 
jellegétől, a széntartalmú anyag szállítási és leülepedési feltételeitől, a szénülés 
során végbemenő különböző geokémiai folyamatoktól stb. 

Ezideig a ritkafémek megoszlását a szénkőzetet alkotó szerves és szervetlen fázisok 
között itthon kevesen vizsgálták. Mivel a szénhamu másodlagos feldolgozása során 
lényeges az, hogy az egyes ritkafémek milyen ásványfázishoz kötődnek, szükséges 
annak ismerete, hogy a szóbanforgó elem pl. a szervesanyaghoz, vagy a hamualkotó 
elegyrészekhez kötődik. SiMKO és KUZNYECOV (1978) ladolgoztak egy olyan mód¬ 
szert, amelynek segítségével szervesanyagban dús üledékes kőzetekben meghatároz¬ 
ható az egyes ritkafémek megoszlása Imlönböző ásványfázisok között. Jelen munka 
célja az volt, hogy alkalmazzuk a módszert szénkőzetelae és amennyiben szükséges, 
módosítsuk úgy, hogy alkalmas legyen a szénkőzetek és kapcsolódó üledékes kőzetek 
ritkafémtartalmának fázishoz rendelésére. 

Minták és módszer 

A mintákat a csordakúti alsóeocén széntelep alsó részéből gyűjtöttük. A telep¬ 
rész kb. 2 m vastag, közvetlen fekűje szürke bauxit, fedője pedig szervesanyagban 
dús eocén mészkő. 9 mintát vettünk, a fekű- és fedőmintákkal együtt. 

. A szénminták félmennyiségi összetételét röntgendiffraktométeres elemzéssel 
I határoztuk meg (elemző: TÓTH Mária). A minták hamutartalmát 1000 °C-on 

történő 2 órán keresztül végzett égetésével határoztuk meg. Az /. táblázatban a 
minták megnevezése, a szénoszlopban elfoglalt helyzetük, hamutartalmuk, vala¬ 
mint ásványos összetételük található. A félmennyiségi elemzés során öt kategóriát 
különítettünk el: nagyon sok (+++), sok (++), közepes (+), nyomokban ( “)+(” ) 

* Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutató Laboratóriuma. H-1112 Budapest XI. Budaörsi út 45. 
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és nincs (-). A táblázatból jól látható, több ásványcsoport is elkülöníthető: bauxit- 
ásványok, agyagásványok, szulfidok, szulfátok, titánásványok, földpát és karbo¬ 
nátok. 

A minták megnevezése és helyzete a csordaküti alsótelepben, valamint hamutartalmuk és röntgendiffraktométeresen meghatáro¬ 
zott ásványos összetételük 

I. táblázjat — Table I. 
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Mineral composition 
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+ (+) (+) (+) (+) 

Denomination, ash contents and position of the samples in the lower coal seam of Csordaküt, and the inorganic mineral compo- 
nents of the coal rock based on X-ray diffractometric records 

A nyomelemek három csoportját vizsgáltuk: sziderofil (Co és Ni), kalkofil (Cu, 
Pb, Zn) és az ún. organofil (V, Cr) elemeket. A nyoemelem koncentrációkat a 
hamuban feltárás után atomabszorpciós spektrofotometriával (Perkin Elmer 5000) i 
mértük, kivéve a V-ot, amelyet fotometriásan határoztunk meg. A szénmintákat " 
különböző oldószerekkel kezeltük, az egyes lépések után az oldatot elemeztük, a 
végső lépésben visszamaradt anyagot pedig újra elemeztük a mérések pontossá¬ 
gának ellenőrzése céljából. 

SiMKO és Kuznyecov módszere eredetileg hét lépésből állt. Kiindulásként 5 g 
szénanyagot kezeltek, minden esetben 50 ml oldószerrel. A kezelés után vissza- 
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maradt anyagot desztillált vízzel mosták, majd ezután következett az erősebb 
oldószer alkalmazása. A kezelési lépések a következők: 
1. kezelés desztillált vízzel. A kezelés hatására a vízoldható fázisban levő elemek 

mennek oldatba. 
2. kezelés Na-acetáttal, pH = 7 mellett. Ebben az esetben a felületi szorpcióval > kötött, valamint az alkáli fémekhez és alkáli földfémekhez kötődő elemek 

mennek oldatba. 
3. kezelés Na-acetát és ecetsav elegy ével, pH = 3 mellett. Ebben az esetben a 

karbonátos kötésben lévő elemek mennek oldatba. 
4. kezelés hidrogénperoxiddal (30 %-os töménység). Ebben az esetben a szerves¬ 

anyag és/vagy szulfídásványok által kötött elemek oldódnak. 
5. kezelés Na-ditionit - Na-citrát - Na-hidrogénkarbonát 1:1:1 arányú elegyével. 

Ebben az esetben a vas- és mangánhidroxidokhoz kapcsolódó elemek oldódnak. 
6. kezelés 10 %-os sósavval. A vasoxidokhoz és könnyen roncsolható szilikátok- 

hoz (pl. agyagásványok) kapcsolódó elemek oldódnak. 
7. oldhatalan maradék, az elemek szilikátokhoz és aluminiumoxidokhoz kötődnek. 

A szénkőzetek és a szénhamuk (1000 ®C-os égetés után) nyomelem koncentrációi (ppm) 

II. táblázat - Table II. 

Szénkőzet 
Coal rock 

Hamu 
Ash 

Minta 
Sample 

Ni Co V Cr Zn Cu Pb Ni Co V Cr Zn Cu Pb 

9 77 51 115 16 48 31 98 132 87 197 27 82 53 168 

8 60 20 82 69 104 51 76 375 125 513 431 650 319 475 

7 39 47 187 66 77 86 36 554 667 2655 937 1093 1221 511 

6 148 45 213 67 154 45 109 221 67 317 100 229 67 162 

5 24 71 143 224 303 348 7 472 1395 2810 4402 5954 6838 138 

4 46 13 287 80 30 23 64 351 99 2190 610 229 175 488 

3 96 37 303 143 605 18 97 344 132 1085 512 2166 64 347 

2 102 24 843 167 1311 32 75 188 44 1551 307 2412 59 138 

1 252 102 815 439 185 45 203 252 102 815 439 185 45 203 

Trace elements concentrations of the coal rocks and of their ashes ignited at 1000 ®C 

Eredmények 

^ A szénhamuk és szénkőzetek nyomelem koncentrációit a táblázat tartalmazza. 
Néhány elem (V, Zn és olykor Cu) rendkívül nagy koncentrációértéke figyelemre 
méltó, különösen az 5. sz. mintában (megjegyezzük, hogy ennek hamutartalma a 
legalacsonyabb, 5%). 

Az 1. ábrán a vizsgált elemek százalékos megoszlását mutatjuk be a fent említett 
fázisok között. Az egyes elemekkel kapcsolatban a következőket állapíthatjuk 
meg: 
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V 

1234567 

Co 

I A 

Ni Cr 

Lj 

1234567 

Pb Zn 

A Ai 

j 

Cu 

gm 

a 

j 

1234567 1234567 1234567 1234567 

% 
-ilOO 
- 80 

- 60 

- 40 

- 20 % 

-I 0 tIOO 

80 

60 

40 

% 20 
-ilOO J 0 

- 80 

■ 60 
40 

20 y. 
0 ilOO 

80 

60 

40 

y. ^ 20 
-ilOO -* 0 

- 80 

- 60 
- 40 

- 20 % 

J 0 t100 

80 

60 

40 

% ] 
■ 100 ■* 0 
■ 80 

- 60 

■ 40 
■ 20 % 

-I 0 T100 

80 

60 

40 

% 1 20 
100 0 

- 80 

- 60 

• 40 

20 
0 

l. ábra. Az egyes nyomelemek százalékos megoszlása a 9 vizsgált mintában, az egyes fázisok között 

Fig. 1. Percentual distribution of trace elements in the nine samples among different phases 
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A vanádium nagyrészt a szervesanyaghoz kötődik (a vanádium szulfidokhoz 
kötődése az elem geokémiai jellege alapján kizárható), kivéve az 1. sz. mintát; itt, 
azaz a szürke bauxitban korábbi vizsgálataink értelmében a V a vasásványokhoz 
kapcsolódik. Figyelemreméltó a V kötésmódjának változása a telepben felfelé 
haladva: a telep alsó részén csak kisebb részaránya kötődik a szervesanyaghoz, 
nagyobb része az oldhatatlan maradékhoz kapcsolódik. A telep felső részén 
(természetesen a szervesanyagban dús mészkőben) a V-nak több, mint 90%-a a 
szervesanyaghoz kötődik. 

A króm vegyes képet mutat. Bizonyos esetekben inkább a szervesanyagokhoz 
kötődik, más esetekben a hamualkotó (oldhatatlan) elegyrészekhez kapcsolódik. 
A jelenségre egyelőre nem tudunk magyarázatot adni. 

A kobalt és nikkel meglehetősen egyenlőtlen eloszlást mutat az egyes fázisok 
között. Mivel a minták mindegyike több-kevesebb piritet is tartalmaz, feltételez¬ 
hető, hogy e két elem, legalább is nagyrészt, a szulfidos fázishoz kötődik. Ugyan¬ 
akkor egy részük megjelenik az agyagásványokban, vagy kloritban, vagy pedig az 
aluminiumásványokhoz kapcsolódnak. 

Ami a kalkofil elemek megoszlását illeti az egyes fázisok között, különbség van 
a telep alsó és felső része között. A telep alsó részében Pb, Zn és Cu gyakorlatilag 
minden vizsgált fázisban megtalálható, míg a felső részben inkább az oldhatatlan 
maradékhoz rendelhetők. 

Az 1. ábrán látható hisztogramok nagyon jól mutatják az egyes elemek meg¬ 
oszlását az egyes fázisok között és egyben össze is hasonlíthatók egymással. 
Ugyanakkor az ábrázolásnak ez a módja nem mutatja az egyes elemek tényleges 
koncentrációját. Megkíséreltük olyan ábrázolásmód kialaldtását, ahol a fázisok 
közötti százalékos megoszlás és az egyes elemek koncentráció értékei is feltüntet- 
hetők. Ez a kísérlet látható a 2. ábrám A körök nagysága jelzi az adott elem 
koncentrációját, a skála az ábra bal felső sarkában található. Ugyanakkor az elemek 
fázisok közötti százalékos megoszlása is látható: az egyes körcikkek nagysága 
jelzi. Az egyes számok megfelelnek a szövegben leírtaloiak, a számozás pedig az 
óramutató járásával megegyező. 

Következtetések 

A nyomelemeknek a szénkőzeten belül az egyes fázisok közötti megoszlására 
alkalmazott módszer megfelelőnek látszik az egyes elemek geokémiai jellemzé¬ 
sére. A módszer alkalmazásánál azonban a hét kezelési lépcső csökkenthető, az 
alábbi megjegyzések értelmében: 

Nagyon ritka esetben áll rendelkezésre bányanedves minta, ezért az első lépés¬ 
ben kapott értékek meglehetősen bizonytalanok. Az 5. lépésnek csak akkor van 
értelme, ha a vas- és mangánhidroxid ásványok mennyisége eléri a kb. 5%-ot. 
Általánosságban tehát a módszer ötlépésesre redukálható. 

Amennyiben a szénhamu esetleges további feldolgozását vesszük alapul, tehát 
ritkafémekre nézve másodlagos nyersanyagként tekintjük a hamut, akkor a lépések 
tovább redukálhatók a következő megfontolások miatt: 

A szén elégetése során az elemeknek az a része, amely az 5-7 fázisokhoz 
kötődik, nagy valószínűséggel oxidos formában jelenik meg a hamuban és oldha- 
talanná válik gyenge oldószerekben. Csak az adszorptív, karbonátos és szerves 
anyag által kötött elemekről tételezhetjük fel, hogy legalábbis egy részük könnyen 
oldódó alakba kerül (pl. a V esetében a különböző alkáli- és alkáli földfém-vana- 
dátok ill. polivanadátok, amelyek híg lúgokban oldódnak). Eszerint, a fenti szem- 



258 Földtani Közlöny 120. kötet 3-4. füzet 

9 

8 

7 

6 

5 

A 

3 

750 - 1000 
600 
100 

300 

ppm 

‘(Í)‘ '©! 
5 

3 
5G 

4 

2 3 , 7 3 

6(X)‘ 
5 

6® 5 

5 2 7 7 3 

©s 

732 

‘®. 
5(Í)‘ 

7 
6 ®4 

5 

872 23 

(!)< ’(D' 
65 

■^3 z 
6 0 

5 
*®s 

©> 

23a ’0; 7 34 5^^ 

'é)‘ 

5 

7 06 (3’ (5®: 
.(5). •.« 

5 

5 4 3 

3 4 
7 ' 2 

S^‘ 

3 4 
705 

6 

’(D‘ ‘®‘ 
6 5 

5 4 o. 

1 ^ 

2. dfcra. A nyomelemek mennyisége és százalékos megoszlása az egyes mintákban az egyes fázisok között 

Fig. 2. Percentual distribution and quantities of trace elements in the samples in different phases 



Tomschey O.: Nyomelemek eloszlása szénkőzetekben 259 

pontot vesszük alapul, elégséges a korábbiakban felsorolt kezelési lépések közül 
csak a 2, 3 és 4 számút alkalmazni. 

A módszer alkalmazásánál minden esetben meg kell határozni a hamutartalmat, 
és éppen az egyes fázisokhoz történő nyomelem kötődés meghatározása érdeké¬ 
ben, legalább a félmennyiségi ásványos összetétel is meghatározandó. Az eremé- 
nyek bemutatásánál vagy a szokásos hisztogramot, vagy a hidrogeokémiában már 
szinte hagyományos kör-ábrázolású diagramot használhatjuk. 

A módszert szlovákiai lignitmintákon sikeresen alkalmaztuk (TOMSCHEY et al. 
1986). 

Irodalom — References 

SiMKO, G.A.—Kuznyecov, V.A. (1978): Kőzet- és vízelemzési módszerek a geokémiai kutatásban (orosz nyelven). Geokhimija 
i geofizika An BelSSR. 

Tomschey O.—Hármán, M.— Blasko, D. (1986): Trace element distribution in the Pukanec lignité deposit—Geol. Zb. Geol. 
Carp. 37.2. pp. 137—146. 

A kézirat beérkezett: 1989. XI. 29. 

Distribution of trace elements in coal rocks and their hőst phases in 
the Lower Eocéné Csordakút seam, Transdanubia, Hungary 

* 

O. Tomschey 

Trace elements (V, Cr, Co, Ni, Cu, Pb, Zn) of coal rocks and their distribution among the organic 
and inorganic phases were studied in a Lower Eocéné coal seam at Csordakút, Transdanubia, hforth- 
Central Hungary. The coal seam is directly underlain by grey bauxite and is overlain by limestone rich 
in organic matter. In the coal rocks ^ibbsite, boehmite, Kaolinite, pyrite, crandallite, gypsum and minor 
amounts of rutile/anatase are the main inorganic components, andsubordinately chlonte, marcasite and 
carbonate minerals occur. The partidon of trace elements among different organic and inorganic phases 
was analyzed after the method of Shimko and KUZNETZOV (1978). Having modified this method, the 
trace elements soluble in water and bound by surface sorption were determined in the first step. 
Subsequently, the trace elements bound to carbonates and flnally to the organic matter and/or to sulfídes 
were measured. The remaining part was assigned to iron oxides-hydroxides, silicates and alumina 
minerals. 

As a control, the trace element contents of the corresponding ashes were alsó measured; all elements 
were determined by AAS except V that was determined by photometry. 

The distribution determined after the original is demonstrated in histograms and in the so-called 
circular diagrams. 

As regards the trace metál behaviour in the coal seam, the metals tend to accumulate at the bottom, 
bút no regular change could be determined in their vertical distribution except vanadium that shows 
gradual decrease upwards. 

V displays rather high concentrations in ashes (max. 28(X) ppm) and has a negative correlation with 
the ash content. This negative correlation is more or less valid of the oüier metals, too. In the underlying 
bauxite bed V is bound to iron oxides and alumina minerals. In the coal rocks, however, its major part 
is bound by the organic matter (90 %, on the average). Cr is bound partly to the organic matter (about 
40 % on the average), partly to the insoluble miner^s. The siderophile elements (Co, Ni) are bound by 
the insoluble minerals, surprisingly only about 15 % of these elements is bound by the organic matter 
and/or by sulfídes (pyrite). Chalcophile elements (Cu, Pb, Zn) are bound to the organic matter/sulfíde 

* Laboratory fór Geochemical Research, Hungárián Academy of Sciences 
H-1112 Budapest XI. Budaörsi út 45. 
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phase (about 40 % on the average), among these Zn shows the highest concentration in carbonates 
(about 15 %). 

The inter-element correlations reveal that Co and Ni have a correlation coefficient of 0.95 in the 
sulfide phase, fór V and Cr this is 0.90 in the organic matter, while chalcophile elements display good 
correlation (above 0.90) only in the insoluble matéria!. 

Manuscript received: 29th November, 1989. 

PacnpeACJieHHe peAKHx ajieMCHTOB b yrjiax h hx HocHxejiH b 

HH:*:He30ij,eH0B0H 3ajie:*:H HopAaxyT 

(3aAyHaHiij;HHa, BenrpHa) 

0. ToMiueú 

PejíKHe 3JieMeHTLi (V, Cr, Co, Ni, Cu, Pb, Zn) b yrjiax h hx pacnpe;tejieHHe Mexcfly 
opraHHHecKHMH H HeopraHHHecKHMH cbaaaMH ömjih HayMeHbi b njiacTe HHXCHeaoiteHOBWX yrjieíí 
Ha MecTopoxcflCHHH HopflaxyT (iteHTpajibHaa nacTb CeBepHoíi 3aííyHaHiii,HHbi, 3anaji.Haa 
BeHrpHH). YrojibHbiH njiacx nenocpeflCTBeHHo noflcxHJiaeTCH cepbiMH őoKCHxaMH h 
nepeKpbiBaexcfl HSBecxHaKaMH, óoraxbiMH opraHHHecKHM BeiitecxoM. Ochobhmmh 
HeopraHHHecKHMH KOMnonenxaMH yrjieH abjihioxch rnőöcHX, öcmhx, kbojihhhx, nnpnx, 
KpaHAaJiJiHX, FHHc H—B noflHHHCHHOM KOJiHHecxBe—pyxHJi/aHaxas, HHorjta BcxpenaioxcH xjiopnx, 
MapxasHX H KapöoHaxbi. 

PacnpejíejieHHe pe^KHX sjieMenxoB Mex^y paajiHHHbiMH opraHHHecKHMH h 
HeopraHHHecKHMH (JiaaaMH anajiHanpoBajicH mcxojíob IUhmko h Kysheiiob (1978). Ilocjie 
MO^HcbHKaiíHH Mcxo^a, Ha nepBOM 3xane onpe^tejiajiHCb pe;xKHe 3JieMeHXbi, pacxBopHMbie b 
Bo;íe H CBflsaHHbie noBepxHocxHoíí copőitHeíi. 3axeM onpeAeJiHJiHCb pe^KHe 3JieMeHXbi, 
CBH3HaHbie B KapőoHaxax h, HaKoneit b opraHHHecKOM BeinecxBe h/hjih cyjibchnjtax. OcxaxoK 
cHHxajicH cBH3aHHbiM B OKHCJiax- rHflpooKHCJiax x;ejie3a, b cHJiHKaxax h MHHepajiax bjhomhhhh. 
Ajih KOHxpojiHX onpejtejiHJiHCb coAepxcaHHe peflKHX 3JieMeHX0B b cooxBexcxByioutHX 30Jiax; Bce 
3JieMeHXbi onpejtejiHJiHCb axoMHO-a;xcop6uHOHHbiM mcxojíom 3a HCKJiioHeHHeM Bana^HH, 
Koxopbifí onpe;].ejiHJiCH choxoMexpHHecKH. 

üojiyjKeHHbie pacnpej^ejieHHa npHBOjtííxcíi b BHíte rncxorpaMM h x.h. KpyroBbix j^narpaMM. 
B oxHomeHHH noBCflCHHa peflKHX MexajiJioB b yrojibHOM njiacxe moxho c^ejiaxb bbibo^, hxo 
Mexajijibi HMeiox xenfleHitHio naKanjiHBaxbca y ocHOBaHHH, ho hhkbkhx aaKOHOMepHbix 
H3MeHeHHíí He Moxex 6bixb BbiHBjieno b hx BepxHKajibHOM pacnpejtejieHHH 3a HCKJiioHeHHeM 
BaHaflHB, Koxopbiíí noKaabiBaex nocxeneHHo cHH^Kenne KOHiíeHxpauHíí BBepx no paapeay. 

Bana^^Híí oönapyacHBaex flOBOJXbHO BbicoKHe KOHitenxpaitHH b aojiax (;ío 2800 r/x) h 
oxpHitaxejibHyio KoppejinitHio c aojibHocxbio. 3xa oxpHij,axeJibHaB KoppejiaitHH bojiee-Menee 
cocxoHxejibHa h b oxHomeHHH jipyrnx MexajuioB. B noflcxHJiaiomHX öoKCHxax BaHa;i,HH cBHaan 
B OKHCJiax »:ejie3a h b MHHepajiax ajiioMHHHfl. B yrjiax, o;i,HaKO, erő 3HaHHxejibHaH ^ojih (b 
cpe;tHeM 90 %) cBnaana b opraHHHecKOM BeutecxBe. XpoM CBHaan nacxHHHo (b cpe^HeM 
npHMepHO Ha 40 %) b opraHHHecKOM BeiitecxBe, nacxHHHO b nepacxBopHMbix MHHepajiax. 
3jieMeHXbi rpynnbi xcejieaa (Koöajibx h HHKejib) cBHaanbi b nepacxBopHMbix MHHepajiax; 
yflHBHxejibHO, HXO Bcero jiHiub 15 % 3xhx 3jieMeHxoB cBaaaHbi b opraHHHecKOM BeinecxBe h/hjih 
cyjibcbHflax (nnpHxe). XajiÖKocbnjibHbie 3JieMeHXbi (Meji,b, cBHHei; h ij,hhk) cBnaanbi b 
OpraHHHecKOM BeutecxBe h cyjibdiHflax (b cpeflHCM 40 %), npnncM cpejtH hhx hhhk noKaabiBaex 
HaHŐojibuiHe KOHiteHxpaitHH B KapöoHaxax (npHMepno 15 %). 

KoppeJIHItHH Me^Ay BJICMeHXaMH OÖHapyJKHBaiOX, hxo KOŐaJIbX H HHKCJIb B CyjIb(Í)HJI.HbIX 

MHHepajiax HaXOflHXCH B KOppeJIJIItHH C K03(t)(Í)HUHeHX0M 0,95, a BaHajI,HH H XpOM B 

OpraHHHecKOM BemecxBe—c K03(Í)(J)HitHeHX0M 0,90, b xo bpcmh kbk xajibKochHJibHbie 3JieMeHXbi 

noKaabiBaiox xopoiuyio KoppejiaitHio (cBbime 0,90) xojibKO b nepacxBopHMOM ocxaxKe. 
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Magyaroszág földtani oktatása az 
1.világháborútól napjainkig* 

Dr. Lisztes Edit** 

összefoglalás: A két világháború közötti időszakban a hazai geoló^s szakembergárda 
fokozottan kezdte meg a Trianon után megmaradt országrész hegységeinek feldolgozását. A középis¬ 
kolai oktatásban nagy szerepet kapott az ún. nemzetismereti togyak között a haza, ill. az egész 
Káipát-medence földjéneL ásványainak, kőzeteinek megismerése. A XIX. század végének neves 
földtani professzorai által felnevelt tanárgeneráció színvonalas földtantanítást vitt a középiskolákba. 
Korszerű tankönyveket írtak, gazdag gyűjteményeket állítottak össze a középiskolákszámára. A század 
elején a kémia térhódításával a kémi^a ásványtani ismereteket, a 30-as évelcben a földrajzba általános 
földtani ismereteket olvasztottak be. 

1945 után a természetrajz, mint középiskolai tantárgy megszüntetésével a geológiai alapismeretek 
egy, töredékét a földrajz keretében oktatják. 

így sajnálatos módon a jelenlegi magyar középiskolában a földtani ismeretek, s főként a tanulóknak 
saját hazájuk földjéről szerzett ismeretei szinte a nullára szorultak vissza. Áz élettelen természet 
jelenségei Közötti biztos eligazodás képessége, az ásvány- és a kőzettani anyagismeret, teljesen hiányzik 
a középiskol^ok, s több felnövekvő nemz^ék átlagműveltségéből. 

A korábbi évtizedekben, különösen a múlt század második felében, a földtan szerves része volt a 
természettudományos műveltségnek. Az oktatási hagyományoknak megfelelően ismét nagyobb 
kellene szerepeltetni a geológiai ismereteket egy korszerű természettuaományos világkép kialakításá¬ 
ban. Ez a feladat elsősorban a középiskolákra vár. Az oktatás színvonalának emeléshez azonban 
jónéhány t^gyi feltételt meg kell teremteni, mindenekelőtt megfelelő ásvány- és kőzetgyűjteményekre 
van szüfoég, valamint rendszeres geológiai kirándulásokra, terepgyakorlatokra. 

1. A földtani oktatás az 1. világháborútól 1945-ig 

Törést jelentett az ország életében az I. világháború, új eszmék jelentek meg az 
1918. évi polgári forradalomban és a tanácsköztársaságban. Ez azonban nem 
jelentett nagy változást a középiskolai földtanoktatás szempontjából. 

A tanácskormány, bár eleinte az oktatás kérdésével is akart foglalkozni, a 
gyakorlatban való megvalósításra, rövid fennállása miatt, niár nem maradt ideje. 

A tantervi javaslatok között szerepelt VADÁSZ Elemér tervezete, amely szerint 
a középiskola 5 osztályos legyen, és ennek negyedik osztályában szerepelt volna 

★ Elhangzott a Tudománytörténeti Szakosztály 1986. XII. 15-i ülésén. 
Vasvari Pál Gimnázium, 4401 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 



262 Földtani Közlöny 120. kötet 3—4. füzet 

a föld- és őslénytan. Ez a tárgy dinamizmusában mutatta volna meg, ami a 
földkéreggel történt időben és térben. 

A Trianonnal összezsugorodott ország politikai vezető gárdája a két világháború 
között különös gondot fordított az oktatásra. 

A 20-as évek kultúrpolitikájának meghatározója Klebelsberg Kunó gróf volt, 
Bethlen kormányában a kultuszminiszteri tárca betöltője. Műveltsége, az intel¬ 
lektuális körökben szerzett tekintélye következtében rá várt a feladat, hogy egysé¬ 
ges kultúrpolitikai koncepciót dolgozzon ki. KLEBELSBERG a középiskolát az 
egyetemi oktatás előkészítőjének tekintette, a középiskolai képzés “a nemzetet 
vezető intelligencia” kinevelését volt hivatott szolgálni. A magas színvonalú 
képzés következtében nőtt az egyetemi hallgatók létszáma. Ugyanakkor az egye¬ 
temi tanszékek is visszahatottak a középiskolára: a neves földtan-professzorok 
által felnevelt tanár-generáció elméleti színvonala meghatározó értékű volt a 
földtan oktatása szempontjából. 

Az 1924. évi tanterv a humán gimnázium és a reáliskola közé egy harmadik 
iskolatípust iktatott, a reálgimnáziumot. 

A humángimnáziumban a kémiai ismeretek eluralkodtak az ásvány- és földtan¬ 
ban. A reálgimnáziumban több a földtani anyag, a reáliskolában pedig önállóan, a 
kémiától függetlenül tanították a földtant. 

Érdemes utalni arra, hogy a leánygirnnáziumok nem maradtak el az ásvány- és 
földtan oktatása terén a fiúiskoláktól. Óravázlataikban geológiai ismeretrögzítés¬ 
ként kirándulásokat, múzeumlátogatásokat is találunk. 

A 30-as években az állam hivatalos kultúrpolitikája bizonyos változásokon ment 
át. Oka ennek részben a nagy gazdasági világválság Magyarország gazdaságát is 
megrázó hatása, a külföldi ideológiai befolyás erősödése, illetve a művelő¬ 
déspolitika vezetésében bekövetkezett személyi változás. A történész HÓMAN 
Bálint került a kultuszminiszteri székbe. Nagy súlyt kaptak a humán, illetve az 
úgynevezett nemzetismereti tárgyak. A korszak szellemi élete ugyanis az úgyne¬ 
vezett szentistváni állameszme jegyében zajlott. Eszerint: “a Kárpátoktól övezett 
medencének vissza kell adni a maga politikailag, geográfiailag, gazdaságilag és 
kultúrtörténetileg megalapozott egységét..., nem nemzeti egység alapján, hanem 
minden itt élő népet összefogva a közös európai kultúrmunkára”. 

Ebben az elképzelésben fontos szerepe lett a földrajznak a középiskolai okta¬ 
tásban, s a geológiai ismeretek egy részének besorolása a földrajzba már ekkor 
megtörténik. Megerősödtek azok a nézetek, miszerint a földtani ismereteket ki kell 
venni a természetrajz keretei közül, s a földrajz keretében oktatni. így a termé¬ 
szetrajz óracsökkentésével a földrajz plusz órákat nyerhetne, s ezeknek csak 
töredékét fordítanák geológia tanítására. MÁRTON Béla és Kendoff Károly azon¬ 
ban tovább lépett a koncentrációs lehetőségek didaktikai értékelésében. Nem az 
órazám bővítását látták elsődlegesen hasznosnak, hanem a geológiai szemlélet 
bevitelét a földrajztanításba. “A statikai világképet csak így válthatja fel a geneti¬ 
kus szemlélet.” 

A földtan középiskolai tanterve a 30-as évekre azonban tartalmilag is korsze¬ 
rűtlenné vált. A Protestáns Tanügyi Szemle hasábjain HOFFER András, a debreceni 
Református Kollégium tanára 1932-ben a következőket írta: “Ez a tantárgy 40-50 
évvel ezelőtti állapotában van.” 

A tankönyvírás nem volt népszerű feladat, legfeljebb a korábbi könyvek átírá¬ 
sára vállalkoztak a szerzők (főként kémikusok), az új tantervek követelményeihez 
alkalmazkodva. Ezekben még mindig a “ráncosodás” szerepel a hegyképződés fő 
okaként, ugyanakkor egyre több geológiai szelvénnyel illusztrálják őket például a 
HankÓ-Melczer által átdolgozott ROTH-ásványtanban. 
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Milyen változtatásokat javasolt HOFFER? “A ”földtanszerű" új középiskolai tárgy 
felsőbb fokon röviden rekapitulálná az alsóbb osztályban megismert ásványokat, 
kőzeteket, s több mint fél éven át egyenlő mértékben foglalkozna a földtannak 
mindkét, általános és történeti részével. Az 1. és 2. osztályban megmaradna a “kis 
természetrajz” ásvány- és kőzetleírással, illetve elemi földtannal. A 7. osztályos 
földtan a természetrajzi tudományoknak mintegy összefoglalója lenne." 

HOFFER András BODROSSI Lajossal írt tankönyve szakít a korábbi végtelenül 
hosszú részekkel. A kor legkorszerűbb ismereteit közvetíti a Föld szerkezetéről, a 
köztes tömeg elméletét vallja a Kárpátok kialakulásával kapcsolatban. A magmás 
kőzetek felosztásánál több szempontot is felhasználtak: keletkezési mélység, ko- 
vasavtartalom stb. A földtörténeti fejezet “a magyar föld történetével” zárul, 
amelyet földtani térképpel illusztrál. 

A formai és tartalmi korszerűsítésre az 1938-as tanterv adott lehetőséget. Az 
ásvány- és földtan a 4. osztályban heti 3 órával szerepel. A 4. osztályban azért, 
mivel tekintetbe vették, hogy a tanulók egy része ezzel az osztállyal befejezte 
tanulmányait. A 4. osztály anyagában a kémia 1/3-ra csökkent, megnőtt az ásvány¬ 
tani ismeretek aránya. 

Tartalmilag pedig arra törekedtek, hogy az ásványtan ne váljon pusztán leíró, 
adatközlő tantárggyá. 

A földrajz óraszámbővítése következtében lehetőség nyílt az általános termé¬ 
szeti földrajzban földtani ismeretek közlésére. Magyaroszág és a világrészek leíró 
földrajzában is helyet kap a földtan. A nagy tájak leírásánál elmaradhatatlan a 
kőzettani felépítés részletezése, s feltüntetése vázlatrajzon is. Pl. BOGSCH Sándor: 
Magyarország föld- és néprajza, N. Kari JÁNOS-TEMESY: Világrészek leíró föld¬ 
rajza. 

Az 1939-es utasítások a líceumok számára még egy új tárgyat iktattak be: a 
természetismeretet. Ebben, a kifejezetten anyagismeretre törekvő tárgyban a ké¬ 
mia gyakorlatokból néhányat ásványok és kőzetek gyűjtésére és meghatározására 
használtak fel. 

2. 1945-től napjainkig: földtanoktatásunk a középiskolában 

Az 1945 utáni ipari fejlődés lendületes földtani - bányászati kutatást indított 
meg ásványi nyersanyagaink növelése érdekében. Nőtt a tudományos földtani 
kutatási helyek és a kutatással foglalkozó szakemberek száma. A földtani megis¬ 
merésben új vizsgálati módszereket alkalmaztak. Az Eötvös Loránd Tudo¬ 
mányegyetemen 1947-ben megindult a szakosított geológusképzés. 

1945 után átalakult közoktatási rendszerünk is. A népiskola 1-4. és a gimnázium 
illetve a polgári iskola I-IV. osztályai helyébe új, 8 osztályos általános iskola 
lépett. A gimnázium ezzel párhuzamosan a korábbi 8 osztályosból 4 osztályossá 
alakult át. 

2.1. Az általános- és a középiskola első tantervei 

Az 1946-ban megjelent általános iskolai tanterv előírásai alapján a földrajzi, 
néprajzi, állat- és növénytani, kémiai és ásvány-, kőzettani ismereteket együtt 
tanították az 5. osztályban. így mindegyikre nagyon kevés idő jutott. 

Az 1950. évi gimnáziumi tantervben a természetrajz tárgyat a biológia váltotta 
fel. A kémia is “megszabadult” az ásványtantól. Az iparilag fontos nyeranyagok, 
kőzetek, s néhány földtani alafogalom magyarázata a földrajzhoz került. Itt sem 
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kapott önálló félévet, csak kapcsolódott az általános természeti földrajzhoz, illetve 
a regionális természeti földrajzban az egyes tájakat bevezető szövegrészekben 
találhattunk rövid földtani ismertetést. 

1949-ben jelent meg a gimnáziumok első osztálya számára az első földrajzi 
tankönyv. Ebben számos földtani jelenség ismertetése mellett szó volt Magyaror¬ 
szág földtani felépítéséről, mely utóbbit a későbbiekben végérvényesen törölték a A 
tanfcnyvekből. Ez a tankönyv már nem léphetett életbe, mivel 1950-ben a gimná- ^ 
zium 1. osztályában megszüntették a földrajzot, ezért sem általános termézetföldrajzi, 
sem földtani ismereteket nem oktattak a középiskolákban. 

A 2. osztályban a kontinensek leíró földrajzát tanították, tankönyve 1949-ben 
jelent meg. Az egyes fejezeteket bevezető oldalakon az illető “kontinens felépíté¬ 
se” cím alatt rövid geológiai ismertetőt kaptak a tanulók, de az egyes országok 
tárgyalásánál is említették a jellemző kőzeteket, földtörténeti eseményeket. 

Az 1961/62. évi tanévtől a földrajzi tantervekben a gazdasági földrajz vált 
egyeduralkodóvá. A földtani ismertetés aránya igen csekély volt. A tantervek 
készítői harcoltak “a túlterhelés, a maximalizmus, a tárgyak anyagát duzzasztó 
szaksoviniszta törekvések” ellen. A szelektálás eredményeként a geológia is 
“fölösleges terhelésnek, túlzott adatszolgáltatásnak” minősült. 

2.2. A földtani oktatás helyzete az 1980-as évektől 

Napjainkban földtani ismereteket a kémia, biológia és földrajz tantárgyakban 
tanítanak. 

A 3. osztályos kémia törzsanyagában csak egy-egy utalás van néhány ásványra. 
A 4. osztályos biológia a fejlődéstörténetet bővebben tárgyalja. Az evolúció 

kutatásával kapcsolatban szó esik a kormeghatározás modem módszereiről is. 
A földrajzzal kapcsolatban az 1979/80. tanévtől használt gimnáziumi 1. osztá¬ 

lyos tankönyvet kell szemügyre venni. A könyv bevezetőjében a természeti föld¬ 
rajz tanításának célját abban állapítják meg, hogy “a földtudományok, köztük a 
földtan, kőzettan, ásványtan legfontosabb eredményeit foglalja szintézisbe”. Nem 
lehet azonban szintézisbe foglalni olyan eredményeket, amelyekből a tanulóknak 
nincs alapismerete. 

Az első, “A kőzetburok” című fejezet foglalkozik a Föld szerkezetével, a 
lemezek mozgásával, a kéreg anyagával, a magmás üledékes és metamorf kőzetek 
képződésével, a hegységképződéssel és földtörténettel. Fogalommagyarázataiban 
előfordul, hogy olyan fogalomra támaszkodik, mely nem ismert a tanulók előtt pl. 
az érc ill. a kőzet meghatározásánál az ásvány fogalma. Az anyagismeret elsajátí¬ 
tására az 1. osztályos két gyakorlati óra elenyészően kevés. A tankönyvből pedig 
kimaradt az a néhány — korábban szerepelt — kőzetfotó is, ami talán segíthette 
volna 1 -2 kőzet felismerését. 

Ősmaradványok sem szerepelnek a tananyagban, és ebből következően hiá¬ 
nyoznak nagyon sok iskolai gyűjteményből is. így megkérdőjelezendő annak a 
“Földtörténet” címet viselő tanórának az értéke, amely a földtörténeti korbeosztást 
lehetővé tevő fossziliák közül egyet sem nevez meg. a 

A hiányosságokból lehetne pótolni a fakultációs órákon. 3. osztályban általános ^ 
földtörténet, 4. osztályban pedig hazánk földtörténeti fejlődésének oktatására van 
lehetőség egy-két órában. Ez azonban nem jelent megoldást, hiszen a tanulóknak 
csak egy elenyészően csekély hányada választja a középiskolákban ezt a fakultá¬ 
ciós tárgyat. 
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2.3. A szemléltetés, iskolai gyűjtemények helyzete, kirándulások 

Az Országos Tanszergyártó és Értékesítő Vállalat az ásvány-, kőzet- és ércgyűj¬ 
teményeknek két típusát gyártja. Az egyik tanári demonstráció céljára szolgál, a 
másik tanulói felszerelés a kőzetvizsgálati órához. Ősmaradványgyűjteményt is 
megjelentettek az 1. osztályos földrajz földtörténeti órájához azzal a céllal, hogy 
“megterhelés nélkül” biztosítsák a gimnáziumi tanulók számára a szemléltetést."A 
gyűjtemény" a következő darabofi>ól áll: Nummulites, Pecten, Congeria, “csi¬ 
gák”, Ammonites, “levéllenyomat”/?/. 

Törekvések változtatásokra, a szemléltetés terén, sok tanárban megfogalmazód¬ 
nak. A pedagógustovábbképzéseken a földrajztanárok részéről fokozott igény 
merült fel az ásvány-kőzettani alapismeretek és a lemeztektonikai szintézis ismer¬ 
tetésére. 

Felmérést végeztem két megye 10-10 középiskolájában. Arra kértem választ, 
hogy milyen gyűjtemények segítségével szemléltetik a Föld felépítésére és fejlő¬ 
désére vonatkozó ismereteket. A felmérés két színhelye Hajdú-Bihar és Borsod- 
Abaúj-Zemplén megye volt. 

Hajdú-Bihar megyében az iskolák többségében csak kőzetgyűjtemény van. 
Ásvány- és ősmaradványkészlet csak két iskolában található. Több iskolában a 
gymtemények nincsenek rendszerezve, legtöbbször csak a leggyakoribb 4-5 kő¬ 
zetfajta van különválogatva, a többi minden rendszer nélkül, ásványokkal kevere- 
dik. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az iskolák jóval nagyobb, s szakszerűbben 
tárolt, címkézett ásvány- és kőzetanyaggal rendelkeznek, a földrajzi helyzetüknél 
fogva a tanárok, diákjaikkal, maguk is gyarapítják a gyűjteményeket. Különösen 
kiemelkedik a sárospataki Rákóczi Ferenc Gimnázium ásvány-, kőzet- és kövület¬ 
gyűjteménye, amelynek alapjait még SZABÓ József geológus gyűjtötte az 1860-as 
években, s 1980-ban megújult a laállítás. Nagy területről gyűjtött, követésre 
méltóan szép gyűjtemény. 

Érdemes lenne a középiskolákban egy komplex geológiai gyűjteményt készíte¬ 
ni, amely több középiskolai tantárgyhoz kapcsolódva szemléltetné a Föld és az élet 
fejlődését. Három részből állna: ásvány-, kőzet- és őslénytani gyűjteményből. 

Szép példaként szolgálhat az ásványtani gyűjtemények számára a debreceni 
Református Kollégium ún. SzÖNYI-gyűjteménye, amelyről előző, földtani okta¬ 
tásról szóló cikkemben részletesen írtam (Földtani Közlöny, 1986/2.). 

Összegzésként álljon itt egy táblázat, amely a földtan helyét tünteti fel, heti 
óraszámával együtt, 1777-től, Mária Terézia Ratio Educationisáiól, az 1950-es 
gimnáziumi tantervig. 

A magyar középiskolák ásvány-, kőzet- és földtan oktatásának főbb tantervi adatai 

Év Iskola Alsó tagozat Heti 
ó. 

Felső tagozat Heti 
o. 

1777 1. Ratio Educationis 

Grammatikai isk. Leíró ásv. tan 1 

Gimnázium 

(3. osztályban) 

Rendszeres ásv. tan 2 

Filozófiai kurzus 

(1. osztályban) 

1806 n. Ratio Educationis 

Kisgimnázium 
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ÉV Iskola Alsó tagozat Heti 
f 

o. 
Felső tagozat Heti 

ó. 

1806 Humaniórák - - Rendszeres ásv. tan 
növénytannal (2. oszt.) 

2 

Bölcseleti tanfolyam - - - - 

1849 Entwurf ginmázium Leíró ásv. tan 
(3. osztályban) 

2 Rendszeres ásv. tan 
(5 . osztályban) 
őslénytan állattannal 
(6. osztályban) 

2 

Entwurf reál Leíró ásv. tan 
(2. osztályban) 

2 Rendszeres ásv. -kőzet 
tan (5. osztályban) 

2 

1861 Helytartótanácsi 
tanterv 

Leíró ásv. tan 
(5. osztály bán) 

2 Rendszeres ásv. tan 
növény- és állattannal 
(6. osztályban) 

2 

1868 Eötvös-féle tanterv Leíró ásv. tan 
(2.osztályban) 

2 Rendszeres ásv. tan 
növénytannal (5. oszt.) 

2 

1871 Pauler-féle tanterv Leíró ásv. tan 
(2.osztály bán) 

2 Rendszeres ásv. tan 
növénytannal (5. oszt.) 

3 

1875 8 osztályos reál Rendszeres ásv. tan 
geológia (7. osztály¬ 
ban) 

3 

1879 Trefort gimnázium Rendszeres ásv. tan 
(4. osztályban) 

3 - — 

1899 Wlassics gimnázium - — Rendszeres ásv. tan 
(6. osztályban) 

3 

Wlassics reál - - Ásványtan és geológia 
(7. osztályban) 

3 

1916 Leánygimnáziumi 
tanterv 

Leíró ásv. tan vegytan¬ 
nal 
(4. osztályban) 

3 Rendszeres ásv. tan 
vegytannal (6. osztály) 
Földtan (7. osztályban) 

2 

1924 Klebelsberg-féle 
tanterv 

Ginrmázium Rendszeres ásv. tan 4 - - 

Reál ginmázium Rendszeres ásv. tan 4 - - 

Reáliskola - - Rendszeres ásv.-és 
földtan (5. osztályban) 

3 

1927 Leányginmáziumi 
tanterv 

- — Vegytan és ásv. tan 
(5. osztályban) 

2 

1938 Hóman-gimnázium Rendszeres ásv. tan 
(4. osztályban) 

3 — — 

1946 8 osztályos ált. iskola Növénytan, állattan, 
csekély ásványtan 
(5. osztályban) 

2 

11950 Ált. ginmázium - - - - 
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A kézirat beérkezett: 1989. VI. 22. 

Geological education in Hungary from World War I to the eighties 

* 

Dr. Lisztes, E. 

Between the two world wars the Hui^arian geologist teams began to explore the moun- 
tains of the country remained after the Paris peaces with increased effort. In the education 
of secondary schools the cognition of the lana, minerals and rocks of the country and of the 
whole Carpathian Basin has got primordial role in the so-called su^ects of national know- 
ledge. The teacher generation educated by the famous geologist professors of the end of the 
19th century assured high-level geological education in the secondary schools. They publi- 
shed up-to-date textbooks and compiled rich collection fór secondary schools. Át the 
beginning of our century and parallel with the advance of chemistry mineralogy became part 
of chemistry, and in the thirties the descriptive geology was included in the geography. 

After 1945, havine erased the natural history as an individual sulyect in secondary 
schools, a very little nagment of geology has been taught in the frame of geography. 

This is why, unfortunately, today in Hungárián secondary schools the teaching of geology 
first of all the learning on the own country of pupils and students have gone practically down 
to zero. The ability to be familiar with the pnenomena of the non-Tiving natúré and the 
knowledge of mineralogical and petrographical materials have been missing in the generál 
culture of students of several generations. 

In the former decades and especially in the second half of the last century, geology had 
been a crucial part of education in natural Sciences. In harmony with educational traditions 
geology ought to have greater significance in the formation of a modern natural scientific 
world concept. This is the task of secondary schools. Nevertheless, to increase the level of 
education a lót of obiective conditions have to be created, first of all suitable mineral and 
rock collections, further systematic geological excursions and field trips are needed. 

Manusciprt received: 22th June, 1989. 
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üpenoflaBaHHe reoJiorHH b Bchfphh c IlepBOH Mhpoboíí Bohhm 
flo 1980-x roflOB 

3dum Jlucmeut 

•f 
B nepHo;; Mexc^y ^ByMH mhpobwmh boíihemh oTCMecTBeHHbiMH cneunajiHCTaMH HanaTO 

ycHJicHHoe HsyMeHHe ropHwx paííoHOB toíi hecth cxpaHbi, KOTopaa ocxajiacb nocjie 
TpHaHOHCKoro MHpHoro fl;oroBopa (1920). B cpeflHCM oöyMCHHH 6oji6maa pojib öbijia oTBeflena 
no3HaHHK) aeMCJib, ropHbix nopofl; h MHHepajiOB pojíHHbi h Bcero KapnaxcKoro pexHOHa. 
rioKOJieHHe yMHxejieíí, BocnHxaHHbix snaMeHHXbiMH npo(J)eccopaMH reojioxHH KOHii,a XlX-ro 
Bexa, npenojíaBajiH reojioxHio b uiKOJiax na bbicokom ypoBHe. Hmh HanHcanbi BnoJine 
coBpeMCHHbie yneŐHHKH h cocxaBJieHbi öoraxbie kojijicki^hh flJiB cpe;íHHX uikoji. B Hanajie Bexa 
B XHMHIO B CBfl3H C 66 pa3BHXH6M ÖblJIH BB6AeHbI CB6í[6HHfl HO MHH6paJIOrHH, a B XpHWaXblX 
rojíax r6orpacJ)HB öbiJia o6oram6Ha cb6íi;6hhhmh no o6m6H r60JiorHH. 

C 1945 r., B CBÍÍ3H c JiHKBHflaiíH6H npHnoflOB6jí6HHH B KaH6CXB6 np6flM6xa np6no;];aBaHHB B 

Cp6fl,HHX IIIKOJiaX, H6KOXOpaB flOJIB OCHOBHblX CB6fl;6HHH ÜO r60JI0rHH np6nOfl,a6XCB B paMKaX 

r60rpa(J)HH. TeKHM OŐpaaOM, K COXCaJI6HHK), B COBp6M6HHbIX B6Hr6pCKHX lUKOJiaX CB6fl6HHH HO 
r60JI0rHH H OCO66HHO 3HaHH6 yH6HHKaMH OCO66HHOCX6H 36MJIH CB06H pOJÍHHbl ÖblJIH 

COKpam6HbI nOHXH AO nyjlfl. Cnocoőnocxb yB6p6HHOH OpH6HXaiJ.HH B HBJI6HHHX H6XCHBOH 

npHpOflbl, 3HaHH6 MHH6paJIOB H XOpHblX nOpOfl nOJIHOCXbK) OXCyXCXBy6X B 3anaC6 3HaHHH 

yH6HHKOB Cp6JÍHbIX UIKOJI H H6CKOJIbKHX nOKOJI6HHH B3pOCJIbIX. 

B np6JKHH6 fl6CBXHJI6XHB, OCO66HHO BO BXOpOH nOJIOBHH6 npOUIJIOXO B6Ka, rOOJIOXHH 

opraHHH6CKH BxojíHJia B 3anac anauHH o npupoflo. B cooxboxcxbhh c xpejíhuhhmh b oöjiacxu 

nponojíaBauHB roojioruHOCKUM auaHHHM öbuio 6bi H6o6xoííhmo chobe npu^axb öojibiuHH b6c b 

OCj)OpMJI6HHH 6CX6CXB6HHO-HayHHOrO MHp0B033p6HHa. 3xy 3ajíaHy B nopByiO OHOpOJÍb CJI6;íy6X 

B03JioxcHXb Ha cp6J^HH6 lUKOJibi. ^jiH noflHHXHB ypoBHH nponojíaBEHHa, o^HEKo, xpoőyoxcH 

o66cn6MHXb H pb;í MaxopHajibHbix ycjioBHH, B nopByio oHopojíb H6o6xoji.hmo co3ji;axb 

nOAXOflAIIÍHO KOJIJI6KUHH MHH6paJIOB H FOpHblX UOpOj;, HyXCHbl XaKXC6 CHCX6MaXHH6CKH6 
r60JI0rHM6CKH6 SKCKypCHH H nOJIOBEH npaKXHKa. 
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A középiskolai földtani oktatás napjainkban 
Európa néhány országában* 

Dr. Lisztes Edif* 

Összefoglalás:A szerző vázlatosan ismerteti néhány európai ország földtantanítását, s azt 
összeveti Magyarországéval. Az összehasonlítás sajnos szomorú eredményű. Nemcsak a saját, múltbeli 
földtantanításhoz, hanem a jelenlegi külföldi oktatáshoz képest is megdöbbentően kevés a földtani 
ismeretek aránya az átlagmuveltséget adó magyar középiskolákban. A mai külföldi oktatás számos 
hasznosítható példával szolgálhat a magyar középiskolák számára. Egyes országokban a tantervekbe 
jól beépítik az eletet hordozo Földről, annak mozgásfolyamatairól, s fejlődéséről szóló ismereteket. Sok 
helyen kitűnő tankönyvek, térképek bő választék, jól felszerelt, ásvány- és kőzettani vizsgálódásolo-a 
kiválóan alkalmas szertárak állnak rendelkezésre. Néhány ország középiskoláiban nagy szerepe van a 
tanári kezdeményezőkészségnek akár a szertárak gyarapításában, akar a szakkönyvek vagy tanítási 
módszerek szabad kiválasztásában. Mindezen országok tanügyi irányítói eljutottak addig a felismeré¬ 
sig, hogy ha a földtani ismeretek kiszorulnak a középiskolául, az altalános emberi gondolkodásban 
olyan hézag támad, amely szükségszerűen világnézeti csorbuláshoz vezet. 

Bevezetés 

Mivel magánemberként adatokat beszerezni az egyes országok középiskolai 
oktatásáról meglehetősen nehéz, eléggé önkényesen válogattam ki azokat az 
országokat, amelyek oktatásáról szeretnék szólni az alábbiakban. Sok adatot 
tudtam beszerezni azokból az országokból, ahol magam is jártam, vagy amelyek¬ 
nek kultúrintézete működik Magyarországon, s különösen kiemeltem azokat az 
országokat, melyek oktatása szorosan összefonódott vagy legalábbis erősen hatott 
a magyar iskolákra. Hasznos lenne, az UNESCO erre vonatkozó adatait ismerve, 
felrajzolni a földtantanítás nemzetközi helyzetét, meghonosítva a pozitív módsze¬ 
reket a magyar középiskolákban is. 

* 

*★ 
Elhangzott a Tudománytörténeti Szakosztály 1989. február 20-i ülésén. 
Vasvari Pál Gimnázium 4401 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. 
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1. Ausztria középiskolai földtantanítása 

Az osztrák és a magyar állami oktatásnak közös gyökerei vannak. Az előírt 
tantervek (pl. az I. és II. Ratio Educationis), a tankönyvek, a tanárok által követett 
módszerek megegyeztek vagy legalábbis hasonlóak voltak. A magyar és az osztrák 
oktatás eltérő vonásainak kialaloilása hosszú folyamat volt, amelynek fontosabb 
mérföldkövei EÖTVÖS tanterve, a Monarchia felbomlása és a II. világháború utáni 
gyökeres változások. 

A II. világháború előtt Ausztriában a földtan tanítása a középiskolában nem 
minden esetben volt követendő. 

Tankönyveik az egyetemi tankönyvek kivonatai voltak, különösen nagy teret 
szenteltek a kristálytannak, és részletesen tárgyalták az ásványok rendszerét. A 
második világháború után még évtizedeknek kellett eltelni, hogy átalakuljon a 
földtani ismeretek tanításának mikéntje. Földtani ismeretekről szólhatunk csupán, 
s nem földtan című tárgyról, mivel a tantervekben nem önállóan szerepel, hanem 
a biológiával összkapcsolva, több tanév anyagában, a Föld és az élet fejlődését és 
jelenlegi folyamatait bemutató, szintetizáló tárgyban: ""Leben und Umwelf\ Emel¬ 
lett szerepel, hozzánk hasonlóan, a földrajz és a kémia tárgyakban. 

A remek, szép kiállítású, a kitűnő nyomdatechnikát is dicsérő tankönyvekről 
csak felső fokban lehet beszélni. A különböző kiadók által megjelentetett tan¬ 
könyvek, munkafüzetek bő választékából válogathatnak a tanárok. Módszertanilag 
is laválóak ezek a könyvek. Az egyes leckék elején “Miről informálódunk?” 
címmel vázlatszerűen ismerteti a lecke anyagát, mintegy érdeklődésfelkeltésül. 

Az “információkhoz” színes ábrákat mellékel. Az anyagrészek végén élénk 
színnel kiemelt összefoglalás és ismétlő vagy problémamegoldó kérdések segítsé¬ 
gével mélyítik el a tanultakat. 

A magyar középiskolai atlasz az osztrákkal összehasonlítva, sajnálatosan alul¬ 
marad, nem feltétlenül a terjedelme, inkább a használhatósága, színessége, érde¬ 
kessége folytán. 

Követendő lenne az osztrák oktatásnak az a törekvése, hogy a Földnek, mint 
anyagi rendszernek a geoszférikus szemléletű tanítása része legyen a termé¬ 
szettudományos világkép kialakításának. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy 
saját országuk geológiai felépítése, jellemző ásványai és kőzeteik nagy szerepet 
kapnak az oktatásban. Az általános földtani és kőzettani fejezetekben hozott 
példák többsége, a színes fotókon bemutatott ásványok, kőzetek is a hazai geoló¬ 
giai kép megismertetését szolgálják. A regionális földrajz tanítása is épít a geoló¬ 
giai ismeretekre, egy-egy táj felszínének bemutatásakor ismerteti az ott esetleg 
előforduló bányákat, s azok földtani viszonyait. Tanterveikben módszertani aján¬ 
lásként szerepel, hogy a tárgy oktatói megfelelő alkalmakkor utaljanak Ausztria 
természeti szépségeire, valamint az osztrák tudósok kiemelkedő teljesítményeire, 
így nem hat üres frázisként a “hazafias” nevelés. 

A középiskolákban a geológia több ágával: hidrogeológia, geofizika, stb. is 
megismerkedhetnek a tanulók, ami enyhít a természettudományos műveltség 
hiányosságain. 

Földtani ismereteket a nyolc osztályos osztrák középiskola alsó és felső tagoza¬ 
tán is tanítanak: 3. vagy 4. osztályban, illetve 5. és 8. osztályban. Az ország 
természeti adottságainál fogva jó lehetőségek nyílnak az ásványok és kőzetek 
eredeti lelőhelyen való megismerésére, a gyűjtött anyag segítségével gyakorlati 
órákra, s ezeket a lehetőségeket jól ki is használják az iskolák. 
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Az egyes középszintű iskolák közül a reálgimnázium az, amelyben több földtani 
ismeret tanítására van lehetőség. 

í 
2. Németország középiskolai földtantam'tása 

Németország volt a helyszíne a földtan, mint önálló tudomány születésének a 
18. század végén. Werner, a freibergi bányászakadémián tartott legelőször ún. 
“geognóziai” előadásokat. A földtani kutatások megindulása ösztönzőleg hatott az 
oktatásra is. A tankönyvek, tanítási módszerek változása Magyaroszágon is érez¬ 
hető volt, hiszen Magyarország szoros kulturális kapcsolatokat alakított ki Német¬ 
országgal évszázadokon át, s szellemi nagyjaink közül sokan tanultak német 
egyetemen: Heidelbergben, Göttingában, Freibergben. 

Németország középfokú oktatásáról egységes képet adni szinte lehetetlen vál¬ 
lalkozás. Az egységes Németország 1871-es létrejötte után is, s részben még ma 
is, az egyes tartományok teljesen különböző előírások alapján tanítottak és taníta¬ 
nak. Az egység létrejötte után azonban meglehetősen domináns lett a porosz minta. 
Tankönyveikről századunkban is elmondható, hogy szigorú rendszeresség alapján 
épülnek fel, gondosan megszerkesztett logikai sorrendben követik egymást az 
ismeretek, s a fogalmakat szabatosan adták meg. Példásan rendezett szertáraik 
bőséges anyaggal segítették az ásvány- kőzettan tanítását. Ezen elvitathatatlan 
erényeik mellett azonban ellenük szól, hogy ismeretközlésük helyenként nagyon 
száraz, fogalmazásuk nehézkes. Egy-egy tankönyvhöz sokáig ragaszkodtak, néha 
elavulásuk ellenére is. Legbőségesebb geológiai ismeretanyagot a német főreális¬ 
kolákban kaphattak a tanulók, ahol a tárgy önálló tantárgy volt. 

1949 óta két, különböző politikai szisztémájú német állam létezett. Ez termé¬ 
szetesen az iskolai oktatásban is különbségekhez vezetett. Mindkét államra érvé¬ 
nyes azonban, hogy természettudományos oktatásuk magas színvonalú. 

Az NSZK*-ban ma is megvan az egyes tartományok kulturális autonómiája. 
Közös törekvés azonban, hogy nem tantárgyak, hanem témacsoportok szerinti 
oktatás follyon. Az ^integrierte Gesamtschule'^ elnevezésű iskolákban az ásvány¬ 
tan a kémiával, az általános földtani ismeretek a földrajzzal kapcsolódnak össze. 

Tankönyveikből a korábbi évtizedek erényei: a pontosság és rendszeresség, nem 
hiányoznak, de Jóval könnyebben tanulhatóvá váltak. Megszívlelendő, hogy a 
német földtantanításban főként németországi példákat hoznak az egyes geológiai 
folyamatok vagy kőzetek bemutatásakor. Az egyes hasznosítható nyersanyagok 
bányahelyeinek bemutatásánál sehol sem hiányzik az utalás a környezetvédelmi 
problémákra. 

A 9 osztályos gimnázium főként a felső tagozat 5., 6. osztályában tanítják a 
földtani ismereteket, helyenként a heti 7 órában oktatott lebenspraktischer Un- 
terrichr elnevezésű tárgyban. 

Az NDK**-ban a 10 osztályos alapiskola után a két éves középiskola már 
túlnyomórészt az egyetemre készít elő. Geológiát két tantárgyban tanítanak: a 
földrajzban kőzettant és általános földtant, a biológiában pedig földtörténetet és 
paleontológiát. 

* Német Szövetségi Köztársaság (Njugat-Németország) 
** Német E)emokratikus Köztársaság (Kelet-Németország) 
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A 9. osztály földrajzában tanítják a Föld kőzetburka című fejezetet, hasonlóan 
a magyar iskolákhoz. Az általános földtörténeti áttekintés mellett, különösen az 
NDK területén lezajlott földtörténeti eseményeket részletezik pl. a permi sókép¬ 
ződést. A 10. osztályában a biológiában hallhatnak a diákok— gazdag ábramellék¬ 
lettel—a fossziliák jelentőségéről, nyomon követhetik az élővilág törzsfejlődését. 
A származástan tucíósairól külön tudománytörténeti óra emlékezik meg. || 

A geológiai ismeretek tanulása all. osztály földrajzában folytatódik: a litosz-* 
féra fejlődéséről és szerkezetéről szóló fejezetben. Ebben a kontinensek és óceá¬ 
nok fejlődéséről szóló nézetek is szerepelnek: STÍLLÉ és Wegener elméletének 
részletes, szerkezeti vázlatokkal illusztrált összehasonlító elemzése. A gazdasági 
élet szempontjából kiemelkedően fontos lelőhelyek (szén-, szénhidrogén-, érc- és 
sólelőhelyek) létrejöttével, a telepek rétegződésével behatóan foglalkoznak, sőt 
külön órát szentelnek a nyersanyagok felloitatása témakörnek és a bányászatnak. 
Elgondolkodtató, hogy magyar középiskolai tankönyvben nem kapott helyet, de a 
német 11. osztályos tankönyvben megtalálható egy magyar bauxitbánya szelvé¬ 
nye. 

Középiskolai földrajzatlaszukban több geológiai térképlap is van, pl. az NDK, 
az Alpok, a Földközi-tenger, az Andok geológiájáról. 

3. Franciaország földtantanítása 

Franciaország közoktatási kerületei—az NSZK tartományaihoz hasonlóan— 
önállóan választhatják meg, hogy milyen szerzők által írt tankönyvet kívánnak 
tanítani, s milyen módszerekkel. A francia 8 osztályos középiskolában geológia 
az alsó tagozat 4. és a felső tagozat 8. osztályában szerepel a biológiával egy 
tantárgyban, de mégis jól elkülönítve. Az alsó tagozaton a rövid fogalommagya¬ 
rázatot sok-sok szemet gyönyörködtető, színes fénykép, ábra követi, pl. a gránittal 
vagy a fossziliákkal kapcsolatban. Erre épül a felső tagozat anyaga, amely már 
tágabb összefüggésrendszerbe helyezi a tanultakat, bonyolult geológiai folyama¬ 
tok okainak megmagyarázására vállalkozik. Képet kapunk a szárazföldek felépí¬ 
téséről, az üledékes, a magmás és a metmorf kőzetekről, az óceáni és a szárazföldi 
kéreg változásairól a lemeztektonika alapján, az ásványi nyersanyagok felhaszná¬ 
lásáról, különös tekintettel Franciaország nyersanyagaira. 

Geológiai ismereteket találunk a földrajztankönyvekben is, az egyes tájak, 
“kultúrkörök” előtti bevezetőkben. 

A tankönyvek felépítése kiváló: a tananyagot konkrét problémakörök köré 
csoportosították, pl. a gazdasági élet szempontjai, az evolúciós szemlélet, a kör¬ 
nyezetvédelem, a honismeret; s nem valami művi rendszerbe erőszakolták bele. A 
különböző kiadók, különösen a Hatier által megjelentetett tankönyvek csodálatos 
ábraanyaggal rendelkeznek. 

4. Csehszlovákia földtantaiutása 

A második világháborúig hasonló volt Csehszlovákia és Magyarország közép¬ 
iskolai földtantanítása.Utána azonban a csehszlovák földtantanítás valamivel ked¬ 
vezőbben alakult. 

Csehszlovákiában a 9 éves alapiskola után következik a 3 éves gimnázium. A 
9. évfolyamon a természetrajz tantárgyon belül tanítanak ásványtant, kőzettant és 
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általános földtant. A tananyagot azonban meglehetősen leszűkítették az alapvető 
ismeretekre, a gazdasági életben való hasznosíthatóság alapján szelektáltak. Ennek 
ellenére is bővebb ismeretanyagot szerezhetnek a diákok, mint magyarországi 
társaik. A földkérget felépítő ásványok, kőzetek ismertetésén túl, szó van az 

- endogén erőkről, a földtörténetről, a geológiai kutatás jelentőségéről, az ásványok, 
Kőzetek hasznosításáról. 
^ A gimnázium első osztályában első félévben ásvány-, kőzet és földtan elneve¬ 

zésű tárgyat tanítanak heti 3 órában. Itt már nemcsak a geológia nagy gyakorlati 
jelentőségét hangsúlyozzák, hanem a természet- és környezetvédelem figyelem- 
bevételét is. Egyes iskolákban kötelező a mineralógiai-geológiai kirándulás, me¬ 
lyet összekötnek az ásvány-, kőzetgyűjtemény gyarapításával. 

Románia földtantam'tása 

A román kötelező tíz éves oktatáson belül a 9. osztályban kerül sorra a geológia, 
amikor már az egyéb természettudományos ismereteket megszerezték a tanulók. 
A román oktatásban a geológiának, mint a természettudományos világkép szerves 
részének elvitathatatlan jelentőséget tulajdonítanak. 

A 9. osztályban a földrajz tantárgyon belül az első félévben csak geológiát 
tanítanak, s az utóbbit tárgyában és vizsgálati módszereiben még a tankönyv 
bevezetőjében világosan megkülönböztetik a földrajztól. Egy fejezetben részlete¬ 
sen mutatják be Románia szerkezeti egységeit, gazdaságilag hasznos ásvány- és 
kőzetlelőhelyeit. 
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Education of geology in seconda^ schools in somé 
European countries 

I 
E. Lisztes 

The education of geology in somé European countries is outlined and comparison is made with that 
in Hungary. Unfortunately, this comparison is depressing. In Hungárián secondary schools the propor- 
tion of geological knowledges is astonishingly low when compared either to the education abroad or 
to the education of the pást in Hungary. Recently, the education of geology of foreim countries may 
provide numerous profitable examples. In somé countries the knowledge oi the Earth, on the life on it 
and on its evolution and movement processes is fairly well incorporated in the subject matter of 
instruction. In many schools outstandmg text-books and maps as well as collections equipped with 
instrument fór mineralogical-petrologicm studies are available. In somé institutions the mitiations of 
teachers are of primordial role either in the improvement of collections or in the free choice of text-books 
or educational methods. 

Manuscript received: 22th June, 1989 

IIpenoAaBaHHe reojioran b cpeAHHx niKOJiax neKOTopbix H3 eapo- 
neíícKHx cxpaH 

3. Jlucmeiu 

ABTopoM fl,aeTCH cxeMaxHHecKaH xapaKxepHCXHKa npenoflaBaHHH reoJioxHH b neKoxopbix h3 

eBponeíícKHx cxpan b conocxaBJicHHH c BeHrpHeíí. ConocxaBJieHHe, k cojKajienHio, npHBOjtnx k 

neHajiLHLiM saKJiioHeHHHb. B BenrepcKHX cpejtHHX uiKOJiax, oőecneHHBaiomHX cpefl.HHH 
ypoBCHb oöpaaoBaHHOCXH, ^ojih reojioxHHecKHX 3HaHHH noxpflcaioii;e hh30k b cpaBHCHHH ne 
XOJIbKO C HaiUHM COÖCXBeHHbIM npOIlIJIbIM, HO XaKXKe H C COBpeMeHHbIM 3apy6eXHbIM 
npenoflaBaHHCM. HocjieAHee moxjio 6bi flaxb pBjt npHMepoB, 3acjiyíKHBaK)iij.HX npHMeneHHa b 

cpeflHHX lUKOJiax BenpHH. B HCKOxopbix cxpanax b yMeöHbiH njian opraHHHecKH BKjnonenbi 
3HaHHH o 3eMJie, necymeH ^H3Hb, o npoiteccax flBHaceHHH b ee npejtejiax, o ee pa3BHXHH. Bo 
MHoxHx cjiynaHX hmcioxch npeKpacHbie yMeÖHHKH h őoraxbifí accopxHMCHX Kapx, a xaitHce 
xopomo ocHameHHbie KaÖHHexbi, npHrofl,Hbie npoBeí^eHHfl nojiHOiteHHbix 
MHHepajioxHHecKHX H nexporpaíjDHHecKHX HCCJiejtoBaHHH. B cpe^HHX iiiKOJiax neKoxopbix cxpan 
öojibmaa pojib npHHa^jie^HX HHHU,HaxHBe npeno^aBaxejieH xax b yBejiHHCHHH HMymecxBa 
KaÖHHexoB, KaK h b CBOöojtHOM Bbiöope yneŐHHKOB HJiH cnocoőoB npenojtaBaHHH. 

i 

* Address of the author; H-4401 Nyíregyháza, Kiss E. u. 8. Vasvári Pál Gimnázium 
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Vol. n. pp. 533-535. In Hungárián 
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Vájná Ferenc emlékére. Szerk.: Angyal L. 

A Haidú-Bihar megyei Műemléki Albizottság 
kiadasa, Debrecen, 1989. pp. 90-95. 
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Rádler B.: lásd: Molnár K. 
RadÓCZ Gy.: Ércek és nemfémes ásványi nyers¬ 
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(Relationes annuae inst. geol. publ. Hung.), 
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HÍREK, ISMERTETÉSEK 

Muntyán István 
1931 — 1990 

Muntyán István geológus technikus 1990. Xü. 15-én súlyos betegségben meghalt. 
Miskolcon született 1931. X. 28-án. Jakucs Lászlóval, az aggteleki Baraala-barlang geglógus 

igazgatójával került ismeretségbe, majd kapcsolatba. így került 1952. X. 1-jén a Magyar Állami 
fólotani Intézet alkalmazásába. Először az aggteleki terepfelmérő kirendelts^en és magában az 
intézetben dolgozott, mmd 1953. XI. 16-tól a Baradla barlangi vezetőjeként s az IBUSZ alkalmazásában 
tevékeiwkedett. 1954. III. 23-án a Tokodi Szénbányák Tokod-altárói üzemvezetőségére került, m^d 
1957. III. 1-től a Dorogi Szénbáiwászati Tröszt, illetve a Dorogi Szénbányák geológus technikusaként 
és szakértőjeként működött. 1989. ü. 28-án a Dorogi Szénbányák Tervező Irmájától ment nyugdíjba. 

Geológus szintű technikusként 35 éven át vette ki részét a dorogi barnakőszén-medencében és ennek 
közelebbi-távolabbi környékén a földtani kutatásokból. 

Az adattárak őrzik jelentéseit, amelyekből kitűnik az a szakmai sokoldalúság és ügyszeretet, 
amellyel élete utolsó pillanatáig tevékenykedett. 

1961-ben jelentést készített a sátorkői homokbánya földtani és hidrogeológiai viszonyairól, 1965 és 
1990 között résztvett a dorogi bamakőszénterület oligocén szénfekvő képződményeinek fácies-vizs- 
gálatában, Esztergom építésföldtani atlaszának elkészítésében, a Kisalföld előkészítő mérnökgeológiai 
felvételében, az esztergomi Duna-part kavicskutatásában, a Mányi-szénmedence tektonikai térképének 
felülvizsgálatában, a Gerecse DK-i előterében folyt komplex nyersanyagkutatásról szóló információs 
jelentés, továbbá a Mány-K és Tarján terület komplex nyersanyagkutatási programja elkészítésében. 

Közreműködött a Dorogi-medence és a DK-i Gerecse kaolinos homol^ő áttelantő prognózisa, a 
Dorogi Szénbányák szénvagyon térképei, a Gerecse DK-i területén végzett komplex földtani és 
nyersanyagkutatas jelentése, a Dorogi Szénbányák kerekdombi koncentráció É-i területének kutatási 
zárójelentese összeállításában. 
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Szerepe volt a Dunántúli-középhegység ÉK-i térsége kaolinos homokkő-prognózisa, az Ebszőny- 
bánya tervezett akna É-i (felszínközeli) területének földtani értékelése, a Bos-nagymarosi vízlépcső 
építésével kapcsolatos kőzetmozgási, felszínváltozási és vízmozgási vizsgálatok a Dorogi-szénmeden- 
ceben, a Dorog és környéke környezetföldtani értékelése, különös tekintettel a mély bányászát hatásaira, 
az Oroszlányi Szénbányák égervölgyi kutatási terület kutatási jelentése, valamint a 2^ambéki-medence 
összefoglaló jelentése kidolgozásában. 

Két közleménye jelent meg nyomtatásban: “Szintjelző Assilina-pad és fejlődéstörténeti szerepe a 
Tokod-nagysápi eocénban” címmel a Földtani Közlöny 1965. évi 1. füzetében, valamint “A lencsehegyi 
dácit-előfordulás földtani jellege és kora” címmel, Muntyánné Békési Margit társszerzővel, a Földtani 
Kutatás 1971. évi 3. számában. 

Földtani megfigyelései, térképei és szelvényei világosan és egyértelműen bizonyítják mély szakma¬ 
szeretetét: Munkája hátterét 37 éven át mintaszerű házassága, Icét fia, leánya, két unokája — azaz a 
családi szeretet melege nyújtotta. 

1958-tól az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bány^zati szakoszt^ának, 
1966-tól a Magyarhoni Földtani Társulatnak tagja. Társulatunlc Közép- és Északdunántúli Területi 
Szervezetében, továbbá az Eocén Rétegtani Mun^bizottságban és a veszprémi Akadémiai Bizottság¬ 
ban is tevékenykedett. 

1970-től egymás után megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyémánt 
fokozatát, de legbüszkébb a Központi Fölatani Hivatal elnökétől 1983-ban kapott “Kiváló Munkáért” 
kitüntetésre volt. 

1991. január 10-én nagy részvét mellett helyezték el hamvait a dorogi temetőben. A sírnál e sorok 
írója búcsúztatta a kollégák, barátok nevében. 

Dr. Vitális György 

Személyi hírek — Personalia 

Mészáros László, a Kőolaj- és Földgázbá¬ 
nyászati Vállalat osztályvezető geológusa M éves 
korában, 1990. ül. 23-án, súWos betegségben 
elhunyt. A nagykanizsai temetőben, nagy részvét 
mellett helyezték örök nyugalomra ül. 30-án. 

1990. XI. 9-én, 63. évében Budapesten hirte¬ 
len meghalt dr. Moldvay Loránd geológus, a 
Magyar Állami Földtani Intézet munkatársa. A 
buoai Farkasréti temetőben XI. 15-én a kollégák 
népes serege kísérte el utolsó útjára. 

» 

Erdélyi Árpád: A Duna-Tisza köze medence- 
aljzatának földtani, tektonikai felépítése, szénhid¬ 
rogénföldtani jelentősége c. kandidátusi érteke¬ 
zésének nyilvános vitája 1990. IV. 12-én de. 10 
h-kor volt az Akadémia nagytermében. 

Imre Aladár: A bauxit kalcit- és dolomit¬ 
szennyezőinek hatása timföldgyári vörösiszapte- 
lepítés szilárd/folyadék határfelületi folyamataira 
és szerepük azok zavaraiban c. kandidátusi érte¬ 
kezésének nyilvános vitája 1990. VI. 19-én de. 10 
h-kor volt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ter¬ 
mében (Budapest, I. Fő u. 68. ü. 218.) 

Beregi Pétemé: A szubsztitúció hatása a giro- 
mágneses egykristályok tulajdonságaira c. kandi¬ 
dátusi tézisek összefoglaló nyilvános vitája 1990. 
VI. 19-én de. 10 h-kor volt a Budapesti Műszaki 
Egyetem K épületében (XI. Műegyetem rakpart 
3.) 

Bállá László: Metántartalmú széntelepek gáz¬ 
áramlásifolyamatának matematikai modellje juró- 
lyukas bányászati termelési rendszerben c. kandidá¬ 
tusi értekezésének nyilvános vitája 1990. VI. 26-án 
de. 10 h-kor volt az Akadénúa nagyterméből. 

Valastyán Pál: Integrált termelési rendszer 
a dél-alföldi térség föíd^ázmezőiben (1978- 
1989) (alkotás) c. doktori értekezésének nyilvá¬ 
nos vitája 1990. VI. 29-én de. 10 h-kor volt az 
Akadémia kongresszusi termében, a Várban (I. 
Országház u. 28.). 

Székely László: Természettudomány és filo¬ 
zófia a modern kozmológiában c. kandidátusi ér¬ 
tekezésének nyilvános vitája 1990. XI. 7-én 14 
h-kor volt az Akadémia nagytermében. 

Szabó János: Paleoökológiai, paleo(bio)ge- 
ográfiai evolúció és biokroncnógia bakonyi jura 
őastropodák tükrében c. kandioatusi értekezésé¬ 
nek nyilvános vitája 1990. XI. 14-én de, 10 h-kor 
volt az Akadémia negytermében. 

A Köztársas^ Elnöke 94/1990/VI.5./ KE ha¬ 
tározatával dr. Stefanovics Pál tanszékvezető 
egyetemi tanárt a mezőgazdasági és élelmezésü¬ 
gyi miniszter előterjesztesére — nyugállományba 
vonulására tekintettel — a Gödöllői Agrártudo¬ 
mányi Egyetemről 1990. XII. 31. napjával e tiszt¬ 
sége alólrelmentette. 

A földművelődésügyi miniszter előterjeszté¬ 
sére, tudomáiwos életműve elismeréseként, dr. 
Stefanovics Pál akadémikusnak, a Gödöllői Ag¬ 
rártudományi Egyetem tanárának a Magyar Köz¬ 
társaság Zaszlórendje kitüntetést adományozta a 
köztársaság elnöke Í990. decemberében. 

A Köztársaság Elnöke 143/1990/Vn.l7. KE 
határozatával a művelődés^yi és közoktatási mi¬ 
niszter javaslatára 1990. VL 30. napjával dr. FO- 
LÖP József akadémikus, egyetemi tanárt, az Eöt- 
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vös L. Tudományegyetem rektorát a megbízása 
alól — munkája elismerése mellett — felmentet¬ 
te. 

A Köztársaság Elnöke 153/1990./Vn.2f / KE 
határozatval, a művelődésügyi és közoktatási mi¬ 
niszter előterjesztésére — nyugállományba vonu¬ 
lására tekintettel — dr. Nemecz Ernőt, a Veszp¬ 
rémi Vegyipari Egyetem tanárát 1990. Xn. 30- 
ával e tisztségé alól felmentette. 

NoskenÉ dr. Fazekas Gabriella geológus, a 
budapesti Természettudományi Múzeum ásvány- 
és kozettárának muzeológus munkatársa 1989. 
xn. 31-ével nyugállományba vonult. 

1991.1. 1-től nyugállományban van SZILÁGYI 
Albert geológus, a Kö^onti Földtani Hivatal 
szakági főgemógusa és GODA Lajos geol^us, a 
miskmci mélyfúró vállalat (koráoban OFKFV) 
főgeológusa. 

A BKL Kőolaj és Földgáz folyóirat 1990. évi 
10. számában (p. 320.) CsÍKY Gábor tiszteleti 
tagunkat meleg szavakkal, arcképpel köszönti 75. 
születésnapján. 

A közös elnökségi-választmányi ülésen, 1990. 
xn. 4-én a 75 éves Balogh Kálmán tiszteleti 
tagot köszöntötte HÁMOR Géza társulati elnök. 

Az 1989. évi kötet 435-436. oldalán olvasható 
a Miskolcon abban az évben végzettek névsora. 
Folytatólag közöljül^ hogy az 1989/90. tanév n. 
félevében a miskolci Nehézipari Műszaki Egye¬ 
temen sikeres záró államvizsga után a következők 
lettek okleveles bányamémÖKÖk: 

Műszaki földtudományi szak 

a) Bányászati geológiai ágazat: Adamcsik Ti¬ 
bor, Bíró Sándor, Fekete János, Fodor Sándor, 
Fodor Zsolt, Iváncsics Magdolna, Kovács 
Zsolt, Maracsik Zoltán, Mátyás Szabolcs, Má¬ 
zik Gabriella, PÁTER János, Pethes Petra, SZEPE¬ 
SI József. 

b) Hidrogeológiai-mérnökgeológiai ágazat: 
Hanyec Péter, Herczeg István, Khuc Xuan 
Hoa, Kováts István, Mazsaroff Miklós, Nagy 
József, Phan Tra Hung, PÓNYA Ferenc, Váradi 
Tamás. 

c) Geofizikai ágazat: Bohn Péter, Eper Gábor, 
Kruppa Attila, Leskó Attila, Madarász Csaba, 
Mráz Klára, Pápai Ildikó, Seller Zsolt, SzoMOR 
László, Taferner Béla, Törköly József. 

Kőolaj- és földgázipari szak 

a) Olajbányászati ágazat: Kovács Zoltán, 
Kristóf Péter, Pásztor József, Szűcs Zsolt, To- 
Mics József, Varga Zoltán, Vincze József. 

b) Gázipari ágazat: Kiss János, PÁLYI 
György, Ramecz Árpád, Zanati Géza. 

A Magyar Nemzeti Múzeum 1990. in. 30-án 
koszorúzott a vértesszőllősi bemutatóhelyen, 
VÉRTES László születésének 75. évfordulója al¬ 

kalmából. Emlékbeszédet mondott Kretzoi Mik- 
1^ egyetemi tanár és Fodor István, a múzeum 
főigazgatója. 

1989. Vni. 20. alkalmából, kiemelkedő mun¬ 
kájuk elismeréseként, a művelődési miniszter 

a Szocialista Munkáért kitüntetést adományozta 
NoskenÉ Dr. Fazekas Gabriellának, a Ter¬ 
mészettudományi Múzeum muzeológusá¬ 
nak. 

Kiváló munkáért kitüntetést Papp Gábornak, a 
Természettudományi Múzeum muzeológu¬ 
sánál^ 

Miniszteri dicséreá>en részesítette NÉMETH Gusz¬ 
távot, a Kőolaj- és Földgázbányászati Válla¬ 
lat műszaki-gazdasági tanácsadóját. 

A Heves megyei Tanács által adományozott 
Heves megye Közművelődéséért kitüntetést kapta 
1989. VEUÍ. hóban dr. FÜKÖH Levente, a gyöngyö¬ 
si Mátra Múzeum igazgatója. 

Dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Mú¬ 
zeum igazgatója Szocialista Kultúráért kitünte¬ 
tést kapott 1989. szeptemberében. 

1990. Vin. 20-án a múzeumok szakterületén, 
kiállítás rendezéséért nívódijb2ai részesült dr. 
FüLKÖH Levente, Mátra Muzeum, Gyöngyös. 
Móra Ferenc emlékérmet kapott dr. Kecskeméti 
Tibor főigazgató h.. Természettudományi Múze¬ 
um, Budapest. 

A Magyar Tudományos Akadémia SzÁ- 
DECZKY-I^RDOSS Elemér alapítvány kuratóriu¬ 
ma Hably Lillának, a Természet^dományi Mú¬ 
zeum növénytára főosztályvezető-helyettesének 
ítélte a Száaeczky-Kardoss Elemér díjat 1990- 
ben, az elmúlt öt ev publikációs tevékenységéért. 

1990. IX. 1-jén a miskolci egyetemen a tanév¬ 
nyitó ünnepség keretéin kitüntetéseket adtak át. 
A Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozatát 
nyintotta át a dekán dr. Wallacher Lászlónak és 
dr. LÉNÁRT Lászlónak. A Bányamémöki Kar em¬ 
lékérmét dr. Faller Gusztáv oányamémök és dr. 
Horn János bányamérnök a Központi Földtani 
Hivatal főosztályvezetője kapták. 

A Magyar Drágakőtudományi Társaság ünne¬ 
pi ülésen alakult meg 1990. IX. 17-én délután, a 
Múzeum körúti nagy ásványtani előadóteremben 
(Szabó József terem). Az élénk ülésen az alábbi 
vezetőséget választották m^: 

Elnök: Dr. Oberfrank raenc jogász 
Alelnök: Dr. Takács József geológus 
Titkár: TÓTH Gábor vegyész 
Tagok: Dr. Bognár László geológus 

id. Bartha Lajos ötvös mester. 

Az országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület (OMBKE) 1990. IX. 26—27-én, XXL 
vándorgyűlésén. Siófokon tisztújítás történt. 
Szakmánk képviselőit érintő változás volt az Al¬ 
földi kutatási és fúrási helyi szervezet vezetésé¬ 
ben, ahol társelnök lett Balla Kálmán igazgató 
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a Geofizikai Kutató Vállalat MKI részlegénél, 
Szolnokon. 

A nagykanizsai helyi szervezetnél a két társel¬ 
nök egyike TormáSSY István főosztályvezető lett 
a Gecmzikai Kutató Vállalat Mél^^fürasi Kutatási 
Igazgatóság részlegénél, Gellénházán. 

A Budapesten működő Vízfúrási helyi szerve¬ 
zet elnöke dr. Pataki Nándor, a VIKU V nyugal¬ 
mazott igazgatója, titkára CSATH Béla, ugyan¬ 
azon vállalat nyugdíjas mérnöke. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1990. 
szeptemberi elnökségi ülésén változások történ¬ 
tek az elnökség összetételében, az osztályelnökök 
megválasztása során. Grasselly G^lát a X. 
osztály, Stefanovics Pált pedig a ÍV. osztály 
választotta elnökévé. Helyettük más lett elnöksé¬ 
gi tag. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1990. má¬ 
jusi közgyűlésén elfogadott alapszabály értelmé¬ 
ben oktOTOr 10-én Miskolcon a bányászati tudo¬ 
mányterület minősítettjei 3 éves időtartamra meg¬ 
választották az MTA Bányászati Tudományos 
Bizottsága tagjait. A bányászat tudományterülete 
3 rendes és egy levelező tagja hivatalból a bizott¬ 
ság tagja. A tudomány doRorai és kandidátusai 
közül zl tagot választottak, akik között találjuk 
Jambrik Rozália, TÓTH Miídós, Schmieder 
tal és Füst Antal kollégáinkat. A bizottság titkára 
Schmieder Antal. 

A Széchenyi István ösztöndíj nyertesei, 24 
név, között találjuk alábbi három Kollégánkat: 

idő- 
tar- 

1989 tam 
hónap 

Juhász Eri- 6 
ka geológus 

SZABÓNÉ 6 
Balcx) Anna 
geológus 

1990 6 

Szabó Csa¬ 
ba geológus 

fogadó intéz¬ 
mény 

$/hó 

University of 
Reading Dept. 
of Geology 
(Anglia) 

1100 

University of 
Bradford Dept. 
of Mathematics 
(Anglia) 

1100 

University of 
Tennessee, 
Dept. of Geol. 
Science (USA) 

1800 

A szegedi József A. Tudományegyetem Nö¬ 
vénytani Tanszékén sejtbiológiai es evolúciós 
mikropaleontóligiai laboratónum néven tudo¬ 
mányos és oktatási egységet alakítottak. Ennek 
működési szabályzatát az egyetem rektora 1990. 
október 10-én kelt iratban hagyta jóvá. 

1990. IX. 19-én Savitri Sahni emlékünnepély 
volt az indiai Lucknow-b^. A fő vendég Úttar 
Pradesh állam kormányzója volt, aki maga is 
megnyilatkozott. Az ünnepség három előadóját 
jelölés alapján választották ki: 

Dr. B. S. Venkatachala, Director, Birbal Sahni 
Institute of Palaeobotany: The Pást of the 
Green World 

Prof. M. Kedves, J.A. University, Hungary: As- 
pects and Prospects in Palaeobotany 

Dr. John RiGBY, Queensland Geological Survey, 
Australia: Glossopetris an Enigma. 

A Magyar Hidrológiai Társaság Balneotechni- 
kai Szakosztálya előadóülésén, 1990. XI. 6-án 
“y4z ásvány- és pyó^ízek királynője, Vichy” 
címmel tartott előadást KORIM Kálmán. 

A Magyar Tudomány 1990. évi 2. számában 
Kónya Sándor: M Magyar Tudományos Tanács 
és a Magyar Tudományos Akadémia egyesítése 
(1949)** címmel terjedelmes cikket olvashattunk 
(pp. 212—229.) 

Az Akadémia gleichschaltolásának szomorú 
történetében egy szakmai vonatkozást találtunk. 
Az Akadémiáról szóló törvényt (1949. évi 
XXVn. törvény) 1949. Xn. 13-án fogadta el az 
Orsz^gyűlés. A törvényjavaslat előadója AN- 
DICS ^Kébet volt. Ezen az ülésszakon fogadta el 
az Országgyűlés az első ötéves tervet is. 

SzáDECZKY-Kardoss Elemér, mint egyetlen 
felszólaló, a Népfront nevében fejtette ki vélemé¬ 
nyét, méltatta a Tudományos Tanács működését, 
szorgalmazta az Akadémia és az egyetemek kap¬ 
csolatának szorosabbá tételét. 

A Magyar Hírek, a Magyarok Világszövetsé¬ 
gének havonta kétszer m^elenő l^ja 1990. évi 
nyolcadik számában (XLIU. évf.) **Geológus teo¬ 
lógus** címmel cikket közöl (pp. 24—26.) a kana¬ 
dai Hamilton m^yar katolilois gyülekezetének 
lelkipásztoráról, I^LÖP Józsefről. 

A soproni egyetem erdő- és bányamémöki 
karával együtt hagyta el az országot 1956-ban, s 
Torontóban folytatta tanulmányait, kapta meg 
diplomáját. Geológusként dolgozott Észak- és 
Del-Amerikában, Afrikában. Pályáját félbehagy¬ 
ta, mert felébredt hivatása érett fejjel a jezsuita 
rendbe szólította. 

1989-ben Embey Isztin Antal, a Termé¬ 
szettudományi Múzeum ásvány-kőzettárának 
igazgatója a bécsi Nemzetközi Meteorit Kong¬ 
resszus, SZABÓ János, a föld- és őslénytár múzeo- 
lógusa a tübingeni X. Nemzetközi Malakolc^iai 
Kongresszus meghívott résztvevője volt. A Ter¬ 
mészettudományi Múzeum növénytárából 
Hably Lilla igazgató-helyettes a **Palaeofloristic 
and Palaeocümatic Changes in the Cretaceous 
and Tertiary** c., Prágában megrendezett szimpó¬ 
ziumon vett részt s előadásban számolt be kutató¬ 
munkájának újabb eredményeiről. 

VÖRÖS Attila, a Természettudományi Múze¬ 
um föld- és őslénytárának igazgatója 1989. VI. 
26-30. között a bécsi Geologische Bundesanstalt- 
ban és a Naturhistorisches Museumban járt, a 
klasszikus triász ammonoidea originális anyagot 
tanulmányozta. 

Hably Lilla, a Természettudományi Múzeum 
növénytára igazgató-helyettese 1990. V. 27-VI. 



Hírek, ismertetések 331 

2. között Frankfurtban (Németországi Szövetségi 
Köztársaság) a III. Nemzetközi Senckenberg 
Konferencián “TTie flóra ofthe tárd clayformati- 
orT című előadásával szerepelt. Utóbb az IGCP 
(Intemat. Geol. Correlation Program) pr^ect 
Centrális Paratethys munkacsoportiának a Bör- 
zsöiw hegységi Nagy irtás-pusztán 1990. IX. 11. 
és Íj. között tartott tanácskozásán vett részt. 

Embey Isztin Antal, a Természettudományi 
Múzeum ásván^-kőzettárának igazgatója Soros 
ösztöndíjai féleves tanulmányútra utazott Angli¬ 
ába 1990. elején. Angliai tanulmányútja során a 
British Museumban, az edinburghi egyetemen és 
a londoni egyetemen M magyar bazaltok geoké¬ 
miája*' témában folytatott kutatómunkát 1990 
őszén. 

SzEf4DREl Géza, a Természettudományi Mú¬ 
zeum Ásványtára munkatársa a rendező bécsi 
Naturhistorisches Museum meghívására 1990 
őszén részt vett a Neukirchen bei Grossvenedig 
nevű helységben megrendezett “725 éves a knop- 
penwanai epidotlelónely" című nemzetközi kon¬ 
ferencián és előadást tartott a tár történetéről. 

Papp Gábor, a Természettudományi Múzeum 
geológus muzeológusa képviselte a Termé¬ 
szettudományi Múzeum ásványtárát a pozsonyi 
Komensky Egyetem ásvány- és kőzettem tanszé¬ 
kének 50 éves jubileumi konferenciáján, 1990. 
IV. 3-5. között. Kollégánk IS^O. V. l4^-én “sum¬ 
ma cum laude” eredményyel védte meg “Szer- 
pentmasvanyok mmeralogiai vizsgálata, különös 
tekintettel a hóm előfordulásokra^ című doktori 
disszertációját az EÓtvös Loránd Tudo- 
mányegyeteip Természettudományi Karán. A 
Nemzetközi Ásványtani Asszociáció (IMA) XV. 
kongresszusán Pekmgben, 1990. VI. 28. - VB. 3. 
között, **Oriented growth ofchrysotil on lizardite 
and antigorite" címmel előadást tartott. 

Gál Éva muzeológus, a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum munkatársa az Eötvös Loránd Tudo¬ 
mányegyetem Természettudományi Karán drá¬ 
gakőhatározói szakképesítést szerzett 1989-ben. 

MatskáSI István, a budapesti Természet- 
tudományi Múzeum főigazgatója 1990. szeptem¬ 
berében Mongóliában járt. Ülan Bátorban tárgya¬ 
lásokat folytatott a világhírű Dinosaurus leletek 
magyaroszági bemutatásáról. 

Kecskeméti Tibor, a Természettudományi 
Múzeum főigazgató-helyettese részt vett az 
UNESCO Nemzetközi Földtani Korrelációs 
Program 286. sz. projektumának első munkabi¬ 
zottsági ülésén, 1^(J. X. 15. és 21. között, a 
spanyolországi Jacaban. A “ Koraipaleogén ben- 
tosz** címet viselő projektum az aljzaton élt ten¬ 

geri szervezetek korjelző és őskömyezeti szerepét 
vizsgálja. Jelentős pontja a programnak a Pirene- 
usolrtól a Himalájáig terjedő egykori tenger ős¬ 
földrajzi viszonyainak tisztázása, amelyben külö¬ 
nösen fontos szerepe van a magyarországi kuta- 
tásoloiak. 

1989. első félévében a Természettudományi 
Múzeumban kutatómunkát végzett Prof. dr. E.R. 
Fitz-Patrick geológus, az aberdeeni egyetem¬ 
ről. 

1989. VII. 10-15. között a Termé¬ 
szettudományi Múzeum föld- és őslénytárában 
végzett kutatómunkát dr. M. A. CONTi és dr. U. 
Nicosia a Római Egyetemről. Jura rétegtani és 
őslénytam kérdésekről folytattak konzultációt dr. 
Szabó János muzeológussal aki háromnapos te¬ 
repbejáráson is kalauzolta őket a Dunántúli-kö- 
zephegységben. 

A Természettudományi Múzeum ásvány-kő- 
zettárában 1989. Vm. hónapban három külföldi 
szakember folytatott tanulmányokat: dr. Róbert 
Seemann, a becsi Naturhistorisches Museum, dr. 
V.F. Buchwald, a koppenhágai Technische 
Hochsehule munkatársa, valamint D.A. Hub- 
BARD geológus, az USA Virginia államából. 

Emil ZÁTOPEK négyszeres olimpiai bajnok, 
hosszútávfutó, híres személyiség, mégis régen 
lehetett róla hírt hallani. 1952-ben Hdsinkiben 
három olimpiai b^'nokságot nyert. Háromszoros 
Európa-b^'nok. 5000 m-től 30 km-ig a távokon 
egyeduralkodó volt, 18 világcsúcsot állított fel, 
háromszor választották a világ legjobb sportoló¬ 
jává. 1945 óta katona volt. 1968 augusztusában, 
amikor öt ország hadserege szállta meg Csehszlo¬ 
vákiát, a népszerű ember a feleségével együtt, a 
tiltakozások élére állt. 24 évi szolgálat után, 1969 
novemberében elbocsátották a hadsereg tiszti ál¬ 
lományából s nem kívánatos személy lett. Prágá¬ 
ban senuniféle munkát nem vállalhatott, vidéken 
is a portás csapta be az ^’tót az orra előtt, ha 
felvételre jelentkezett. A róla hozott döntés veszé¬ 
lyes elemnek minősítette, aki nem lehet közösség¬ 
ben. 

Végül a prágai geológiai intézet fogadta be, i« 
a városon kivülvégzendo munkát adtak neki, amit 
néhány sorstársával végezhetett 1974-ig. 1990 
elején váratlanul két tiszt érkezett autón ^topek 
pragai lakása elé s a nemzetvédelmi múzeumba 
kísérték. 

Ott a tábornoki kar számos tagja várta. A mi¬ 
niszter bemutatta Zátopeket néhány tábornoki 
rangú sorstársának, gratulált s érdemeikről be¬ 
szélt. Közölte, hogy rehabilitálják s kitüntetést 
adott át. Húsz évvel azután, hogy a hadsereg 
elhagyására kényszerítették. 
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A Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és 
Földtani Tanszéke, fennállásának 125. évforduló¬ 
ja alkalmából ünnepi ülést tartott az egyetem dísz¬ 
termében (XI. Műegyetem rakpart 3.) 1989. ok¬ 
tóber 16-án 14 órakor. Az Építőmérnöki Kar dé¬ 
kánjának megnyitója után KLEB Béla, a tanszék 
vezetője Az Ásvány- és Földtani Tanszjék 125 éve. 
Hámor Géza, társulatunk elnöke Társadalom és 
földtan címmel tartott előadást. 

A Nehézipari Műszaki Egyetemen a Miskolci 
Egyetemisták Szövetsége rendezte a Vni. tavaszi 
ásványgyűjtő találkozót Miskolcon, az egyetem 
főépületében. Az eredetileg 1990. IQ. 9-11-re 
meghirdetett találkozó végül ül. 17-18-re toló¬ 
dott. A programban a KOCH Sándor alapítvány 
közgyűlésé, szakmai előadások, nyilvános börze, 
ásvanygyűjtők estje, végül Geomúzeum címmel 
nemzetKÖzi találkozó és tapasztalatcsere szere¬ 
pelt. 

A TIT Stúdió (korábban Természettudományi 
Stúdió) ásványbarát köre 1990. XII. J-én (szom¬ 
baton) tartotta meg a III. Magyar Ásványtárát 
Találkozót a XI. B<^skai út 37. szám alatti épüle¬ 
tében. 

A Magyar Biológiai Társaság általános, és el¬ 
méleti biológiai sz^osztálya, a Magyar Állami 
Földtani Intézet filozófiai vitaköre, továbbá az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem filozófiai tan¬ 
széke és a Smaragd Geológiai Természetvédő 
Hálózat közös szervezésében Fejlődés és okság 
címmel, két napos interdiszciplináris konferenci¬ 
át tartottak 19^. V. 31. - 1-én a Földtani 
Intézetben. A konferencia szervezője dr. Detre 
Csaba geológus volt. 

A Magyar Hidrológiai Társaság szegedi terü¬ 
leti szervezete 1990. VÜI. 30-án tanulmányutat 
vezetett a Dél-Alföld szikes tavainak és egyéb 
hidrológiai fontosságú látnivalóinak megtekinté¬ 
sére. Vezetők voltak Molnár Béla egyetemi ta¬ 
nár és VÁGÁS István c. műegyetemi tanár. 

Az útvonal Szeged—Csipakszék—Madarász¬ 
tó —Mórahalom —^unfehertó—Kiskunhalas— 
Pusztaszer, Nemzeti Emlékp^k— Szeged volt. A 
sok érdekes, sőt különleges látnivalót bíaráti szak¬ 
mai társaságban, kitűnő vezetés és ideális időjárás 
mellett lehetett bejárni. 

Társulatunk és a Földtani Intézet bazaltbento- 
nit szimpóziumot rendezett 1990. X. 4-5-én. A 
tanácskozás első napián, a tudományos program 
keretében előadások hangzottak el a bazaltbento- 
nit hazai előfordulásairól, az anyagvizsgálati 
eredményekről, a technológiai vizsgálatok ered¬ 
ményeiről, valamint a bazmtbentomt alkalmazá¬ 
sáról, a hasznosítási lehetőségek komplex vizsgá¬ 
latáról és a környezetvédelmi összeniggésekről. 
Az előadásokhoz kapcsolódva poszterben és ki¬ 
állításon mutatták be a típusmintákat és a termé¬ 
keket. Az előadásokat az intézetben tartották, a 
második napon pedig a bazaltbentonit előfor¬ 

News 

dulási helyeire (Pula — Gérce — Egyházaskesző 
— Várkesző) látogattak el a résztvevők. 

A kormány 16/1990 (VII. 27.) Korm. rendelete 
a Központi Földtani Hivatal hatásköréről, szerve-A 
zetérm és működéséről szóló 1013/1964. (V. 4.)" 
Korm. határozat módosításáról. 

1§ 

A Központi Földtani Hivatal hatásköréről, 
szervezetéről és működéséről szóló, többször mó¬ 
dosított 1013/1964. (V. 4.) Korm. határozat 3. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

“ 3. A kFH elnökét és elnökhelyettesét az ipari 
és kereskedelmi miniszter, többi dolgozóját a 
KFH elnöke nevezi ki”. 

A Magyar Hidrológiai Társaság a VITÁLIS 
Sándor szalcirodalmi nívódíjat 1991-re is meghir¬ 
dette. A nívódnak adományozásának feltételei 
azonosak a korábbiakkal, a nívódíj összege azon¬ 
ban 300 svájci frank forintértéke. 

A Barlangtani Intézet és a Celldömölki Városi 
Tanács által 1989-ben előterjesztett és elfc^adott 
jav^lat értelmében a sághegyi tanösvény felava¬ 
tásának napja — m^’us 18. — minden esztendő¬ 
ben földtani természetvédelem napja. A rende¬ 
zőknek az a céljuk, hogy a földtani termé¬ 
szetvédelem aktuális ügyem, a földtudományok 
és a természetvédelem, illetve az ökológia Irap- 
csolatrendszerén, a földtudományi ismeretek 
(döntően) alap és középfokú oktatásának válság- 
helyzetén, a földtudományi ismeretterjesztés almt 

ondjain és lehetőségein, a valódi előrelépés mó- 
ozatain évente egyszer a szabadban elgondol¬ 

kodjanak. Feladatkörük igen összetett: foglalkoz¬ 
nak többek között a barlangokkal, a védett terüle¬ 
teken kevő külszíni bánybkal, pusztulásnak ki¬ 
tett földtani, felszínalaktani értekek oltalmával, 
esetenként az ezekhez kapcsolódó beruházások- 
kal. 

1989-ben, a sághegyi tanösvény átadásakor 
országos tanösvény-programot hirdettek meg^ Ér¬ 
zékeltetni kívánjál^ nogy jó szándékú amatőrök 
mozgósításával, viszonylag kis összegekkel is le¬ 
het hasznosat és maradandót alkotni s ez a lehe¬ 
tőség minden helyileg szerveződő közösség szá¬ 
mára adva van, s ösztönző hatású lehet. 

1990 Iparán Carrara kőszakbolt nyílt Buda¬ 
pesten, a UI. Lajos u. 45. szám alatt. 

1990. X. 30-án lyukasztottak a La Manche- ^ 
csatorna alatti alagúton. A két oldalról indított, 
lézerrel irányított mróberendezések 5 cm átmérő¬ 
jű lyukon találkoztak. Az évszázad mérnöki alko¬ 
tása, a csatornaalagút 1993-ban készül el. 

199Q. XI. 16-án az alábbi újsághirdetés jelent 
meg: Ásványok — kristályoíi Az ELTE TTK 
Geológiai Tanszékcsoportja, egyetemi oktatók 
vezetésével 100 órás, önköltséges ásvány isme réti 
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tanfolyamot szervez. A tanfolyamon az általános 
és rendszeres ásványtani ismeretek mellett a hall¬ 
gatók megismerkedhetnek az egyszerű (házila¬ 
gos), valanűnt a műszeres anyagvizsgálati mód¬ 
szerekkel, gyűjtemények kialalatásanak szem¬ 
pontjaival. A tanfolyam tematikájában szerepel a 
nazai és a külföldi lelőhelyek ismertetése is. 
Részvételi díj: 10 000 Ft. (Szervezett gyűjtőknek 
10%, tanárolaiak20% kedvezményt). Jelentkezni 
november 21-ig lehet az ELTE TIX Kőzettan 
Geokémiai Tanszék titkárságán. 

Az Országos Tudományos Kutatási Alap 
(OTKA) első ötéves ciklusa 1990. Xü. 31-én 
lejárt. Az 1989. decemberében kiírt pályázatra 
kereken 3200 pályázat érkezett be. 

A Minisztertanács 1014/1990. (I. 20.) MT sz. 
határozata az 1990. évi gazjdaságpolitikai prog¬ 
ram megvalósítását szolgáló feladatokról tartm- 
mazza az alábbiakat: 

1.5. A szénbányászatban csak a helyettesítő 
ener^iabehozatal költségével versenykepes ter¬ 
meld tartható fenn. A szénbány^zat szerkezet¬ 
átalakításé és szervezeti rendszerének módosítása 
tá^yában a Minisztertanács részére készítendő 
előterjesztésben ezt a körülményt érvényesíteni 

Felelős: ipari miniszter 
Határidő: 1990. m. 31. 

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és a 
Shell International Petroleum Company (Na^y- 
Britannia) között, az Interag Rt közreműködésé¬ 
vel új megállaj^dást kötöttek 1989. X. végén. A 
szerződést az ÓKGT részéről ZSENGELLÉR István 
vezérigazgató írta alá. 

A nagykanizsai Kőolaj- ás Földgázbányászati 
Vállalat előterjesztését az OKGT igazgatótanácsa 
1989. Xn. 20-án elfogadta és hozzájárult a nagy¬ 
lengyel! CO2 gázsapl^ másodlagos művelés má¬ 
sodik üteméhez, 3571,7 MFt és 261,3 MFt világ¬ 
banki hitel igénybevételéhez. 

Áz OKGT szervezeti átalakítása. A változás 
egyik legfontosabb eleme a fúrás leválasztása a 
wjtató vállalatokról. Kezdetben két fúró vállalat 
fog működni, maid később, ha szükséges, egy 
vállalattá olvadnak össze. A Geofizikai Kutató 
Vállalat olyan kutatási intézménnyé válik, amely 
képes inte^álni az OKGT valamennyi §eoegyse- 
gét regionális project-szemléletű tervezes, szelek¬ 
tálás es programajánlás céljából. 

A Kőolajkutató Vállalat az 1987-89. években 
3550-ről 3100-ra csökkentette létszámát. A négy 
bányászati üzemből most megszüntették az oros¬ 
házit és az egrit. Szolnokon megszüntették a bá¬ 
nyászati szervízüzemet. A központban 30%-os 
létszámcsökkentést határoztak el, s így 1990-ben 
400-450 dolgozót kell elbocsátaniuk. 

A Kőolajtotató Vállalat rendelési állománya 
1990-re (ül. hó elején) az 1986. évi csúcsteljesít¬ 
mény évnek mintegy 40%-a. Azaz most 26 beren¬ 
dezésre van munka, az akkori 46-tal szemben. Az 
előrejelzések közép- és hosszú távon is a megren¬ 
delések csökkenését mutatják. A központi szerve¬ 

zetek létszámát 30%-kai csökkentették és három 
üzemet (Orosházi Bányászati Üzem, Egri Bányá- 
sati Üzem, Bányászati Szerviz Üzem) felszámol¬ 
tak. A vállalatoknál, több mint 500 dolgozó mun- 
kayiszoiwa szűnt mejg 1990 márciusáig: áthelye- 
zéásel 35, nyugdíjazással 64, felmondásai 472, s 
1990 v^éig ez éléri a 650-et. 1995-re az 1989. 
évi 331/dcMgozóból 1750 maradhat. 

A szolnoki Kőolajkutató Vállalat 1990. febru¬ 
áriában gyors átszervezéssel, 10 nap alatt, 3100- 
rói kb. 2000-2300 főre csökkentette létszámát. Az 
orosházi és az egri gyáregységet március elsejével 
megszüntették. Mintegy zOO milió forinttal csök¬ 
kent a vállalat munkabérre fordított kiadása. 
Orosházán a darabonként 100 MFt-nál drágább 
fúróberendezések jelentős része az ócskavaste¬ 
lepre keml, a korszerű szervízműhely a teljes 
felszereléssel, műszerekkel holt tőkévé vált. A 
decemberien kapott megrendelés (1989) 207 ezer 
méter feltáró fúrás helyett csak 116 ezer méterre 
szólt. Egyedüli megrendelőjük már csak a Nagy¬ 
alföldi Kőolajipari vállalat. 

Műszaki bravúrt hajtott véCTe Közép-Európá- 
ban egyedülálló módon a Koolmkutató Vállalat 
szegedi bányászati üzeme. A dorozsmai 64-es 
fúrási ponton, 3050 m mélységben, 103 m hosszú, 
vízszintes furatot képeztek fö. A fúrás szerviz- 
munkálatait az Eastman Cristensen GmbH látte 
el. A vízszintes fúrásoknak a függőlegesen lemé- 
lyítetthez képest számos előnyük van, s az olajki¬ 
termelés költségei is lényegesen kisebbek a na- 
gyományos eljárásénál. 

1990. júliusában volt 55 éve, hogy a Mihályi 
I-es jelű fúrási ponton megjelent a széndioxid. Az 
1935 óta üzemelő mező még jelenleg is jó minő- 
ságű CO^-t ad. Örömünkre szolgáljliogy az ak¬ 
kori fúrósok közül még most is ebiek és még 
mindig emlékeznek a régi nóta soraira, hogy “pet- 
lóreum helyett ellenben jött a gáz, a mérnök ura¬ 
kat töri a frász”. 

Az algyői mezőn 1965. Vin. 19-én indult meg 
az olajtermelés a Tápé-l -es kút mellé épített pro¬ 
vizóriumban. A mező készletének 2/3-at az eltelt 
25 év alatt kitermelték. Algyő köjül több kisebb 
mezőt is feltártak: Ferencszallás, Asotthalom, Ke- 
lebia környéke, Móraváros és legújabban Dorozs- 
ma térsége. A két utóbbit kivéve a készleteknek 
ugyancsak kétharmadát már kitermelték. 

A Fővárosi Bíróság 11 Fpk. 246/1989/15. ha¬ 
tározata felszámolási eljárás megindításának 
közzétételéről. 

A végzés kimondja, hogy a Fővárosi Bíróság 
a NÓCTadi Szénbányák Vmíalat (3100 Salgótar¬ 
ján) miszámolási eljárását — a gazdálkodó szer¬ 
vezet tartós fizetésképtelensége miatt — megin¬ 
dítja. A felszámolási eyárás megindítását eredmé¬ 
nyező kérelem benyújtásának időpontja: 1989. 
IX. 6. 

A kérelmet — eredménytelen állami szanálási 
eljárást követően — a Szanáló Szervezet (Buda¬ 
pest), mint hitelező terjesztette elő. 

A bíróság felszámolóként a Pénzintézeti Köz- 
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pontot (1093 Budapest, IX. Szamuely u. 38.) je¬ 
löli ki. 

A csődgondnok és a szanáló szervezet megbí¬ 
zottja irányításával 1990. Vn. 4-én megkezdték a 
felszámolási eljárást a Dorogi Szénbányáknál. A 
korábban ^ereséces vállalat 1989-ben vesztesé¬ 
gessé lett. Érmek (^ul azt adták meg, hogy a szén 
ara nem követte a termelési költségeket: a lelhasz- 
nált anyagok ára 20-40 %-kal, a szén termelői ára 
10 %-K&\ emelkedett. Súlyos teher továbbá a be¬ 
ruházási hitelek felemelt í^mata is. Nem csekély 
jövedeleinkiesést okoz, hogy az eocéii prograin- 
ban létesített lencsehegyi banya termlése nem éri 
el az eredetileg tervezett meimyiséget. 

Most a szanálás során jelentős átalakításokat 
akarnak végrehajtani a vállalati struktúrában. A 
szénmedencéből kikerülő évi 700 0001 jó minő¬ 
ségű, a lakosság számára is alkalmas barnaszénre 
továbbra is igény van, ezért bíznak beime, hogy a 
bányászat fennmarad Dorogon. 

1990. augusztus 20. utáni napokban tárgyalta 
meg a kormány az ipari tárca előterjesztesét, a 
sz^bányászat szerkezetváltásáról. Egy gazdasá¬ 
gilag igazolható, ésszerűnek mondható szénbá¬ 
nyászati szint tartására kíván berendezkedni a 
kormány. Ennek költségei azonban magasak. 

Egy dologban kialakult az egyetértés: hogy 
mennyi szenet érdemes itthon bányászni. Széne¬ 
rőműveink csak hazai szénnel üzemeltethetők 
gazdaságosan. E 2(XX) MW kapacitás 7-8 Mt 
Rgnitet es 10-12 Mt barnaszenet igényel. Tehát 
csak az e termeléshez nem hiányzó bányákat kell 
bezárni. A nyolc bányavállalatnál üzemelő 32 
széntermelő egységből (ezeket szokták — pontat¬ 
lanul — aknáímak nevezni) nyolcat a szényagyon 
elfogyása miatt, négyet a nosszabb távon is vár¬ 
ható gazdaságtalansag miatt 1995-ig be kell zárni. 
Tov^bi nycMc bányaüzem gazdaságossága ma 
még egyérteleműen nem dönmető el, es 12 egység 
ítélhető hosszabb távon érdemesnek fenntartásra. 
A szénárakat az erőművi szenek esetében a nehéz 
fűtőolaj árához kell arányosítani, a lakossági sze¬ 
nek esetén pedig a hazait helyettesítő import szén 
ára a viszonyítási alap. 

Ami az előterjesztésben új, az a tény, hogy a 
szénbányák képtelenek kifizetni a koráobi tcih- 
házásailmoz fölvett 30 GFt állami alapjuttatás, a 
2,3 GFt állami kölcsön és a 3,2 GFt banklútel 

részét. 
Mecseki Szénbányák 7,4 milliárd forintnyi 

(állami) adósságából 7, J milliárdot imának le (az 
államadósságot emelve ezzel), minthogy megfi¬ 
zetésére senuni remény sincs. Ezek a számoK a 
Dorogi Szénbányáknál 4,1 ill. 4, a Tatabányai 
Bányáknál 5,1 ill. 4,4, a Veszprémi Szénbányák¬ 
nál 1,5 ill. 0,8, a Borsodi Szénbányáknál 5,8 ill. 
1,4, a Nógrádi Szénbányáknál 1.2 ill. 0.5 milliárd 
Ft. A Mátraaljai Szénbányáknál a 4,8, az Orosz¬ 
lányi Szénb^yáknál a 6 milliárdból semmit seni 
lehet leírni. Összesen tehát az állammal szembeni 
32 milliárd forintos, 1989 végi adósságállomány¬ 
ból 19 milliárd visszafizetését a tárca egyértelmű¬ 
en reménytelennek látja s bizonytalannak ítéli 
további 11,4 milliárd sorsát. 

A szanálást centralizáltan képzeli el az előter¬ 

jesztés, mert a szénbányászatot nem érdemes vál¬ 
lalatonként felszámolni, s a csődbe került bányák 
eszközeinek döntő részét legfeljebb egy másik 
bánya tudja hasznosítani. 

1990. Vni. 31-én, a 40. bányásznapon az ipari 
és kereskedelmi miniszter elmondotta, hogy a ^ 
kormáiw az előző napon döntésével megalakítot- 
ta a Szénbányászatot Szanáló Szervezetet. Ennek * 
feladata, hogy elemzés alapján javaslatot tegyen 
olyan intézkedésekre, amelyek révén rövid időn 
belül, dotáció nélkül, nyereségessé válhat az ága¬ 
zat. Az év végéig kell határozott véleményt nyil¬ 
vánítania arról is, hogy hol kell bezárni bányákat. 

Újsághír 1990. XI. 24-én: Az utolsó tonnákat 
fejtik s még ebben a hónapban befejezik a bauxit 
kitermelését a Tatabányai Szénbányák Vállalat 
nagyegyházi külfejtéses üzemében. 1985-ben 
kezdtéK itt az átlagosnál jobb minőségű bauxit 
kiaknázását, s azóta mintegy 1,3 milRó tonnát 
fejtettek le. 

A Mecseki Uránbányák Vállalat ^zárt kuta¬ 
tó-fúró üzemének dolgozói vállalkozásba fogtak. 
1990. áprilisában a Rotaqua Kft. néven bejegyzett 
új cégük 18 millió forintos alaptőkéjének kéthar¬ 
madat az egykori anyavállalat adta állóeszközök, 
fúrótornycHc, fúróberendezések formájában, a 
többit pedig a húsz alapító tag által felvett, szemé¬ 
lyenként 300 000 forintos vmlalkozói kölcsönből 
teremtették elő. 

1988 kora őszén még 7300 embert foglalkoz¬ 
tatott az urá;ibányászat (Mecseki Ércbányászati 
Vállalat, MÉV), Í989-ben 2,4 milliárd Ft ráfize¬ 
tést produkált. Ezért határozott úgy a kormány 
1989-ben, hogy 1990 végén az uránérc kiterme¬ 
lését megszünteti. 1990 májusának elején — ke¬ 
rek egy évvel a megszüntetés első közzététele 
után — fölmerült, hogy a dollár elszámolású ma¬ 
gyar-szovjet keresk^elem, amely 1991.1. 1-jé- 
vel v^zi kezdetét, kifízet^ővé teheti az mánerc 
bányászatát. Olyan vélemény kapott nyilvánossá¬ 
got, amely szennt ezzel teljesen új helyzet áll elő, 
amelyben célszerűtlen lenne a bányászat leállítá¬ 
sa. Ha a bányászat megszűnik, a paksi erőmű 
számára dollárért kell majd megvenni a fűtőelem ^ 
rudakat. Ha viszont a bányászat fennmarad s foly¬ 
tatják a dúsítmány kiszállítását a Szovjetunióba, 
ott bérkohósításban sokkal kevesebbe jcerülne a 
fűtőelem, mint ha meg kell venni azt. Évi 20-25 
M$ lenne a megtakarítás. 

A hír nyilvánosságra hozatalakor kezdődtek 
meg a tapogatózások a tárgyalások ilyen alapon 
való megkezdéséhez. Mindenesetre leszögezték, 
hogy az 1990. májusában még több, mint 5000 i 
alkalmazottnak csak mintegy a felére lesz szűk- ’ 
ség, s mindezek mellett a költségek radikális 
csökkentésére, ha ezen az alapon létrejön a meg¬ 
egyezés és ezzel megmenekülne az uránbányá¬ 
szát. A paksi atomerőmű számára közömbös, 
hogy milyen költséggel jut fűtőelemhez, számára 
államközi egyezmény biztosítja a Szovjetunióból 
érkező rudai^t. 

Újsághírből értesültünk, hogy a wolframérc 
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világpiaci árának esése miatt csődbe jutott a Wolf- 
raminvest ércbányászati fővállalkozó közös vál¬ 
lalat, amelyet kormányközi egyezmény alapján 
még 1986-Dan alapítottak a mongóliai cagan-da- 
vaai érckincs kitermelésére. 

A két év alatt 420 millió Ft költséggel fölépí¬ 
tett bán^a és ércdúsító 1988 szeptemberében kez¬ 
dett működni. Termékéért azonban a kezdeti ár¬ 
nak csak 40 %-át fizetik, emiatt a közös vállalat 
fizetésképtelenné vált, s még bért sem tudott fi¬ 
zetni. A Mongóliában dolgozó 72 magyar alkal¬ 
mazottat hazarendelték, s megkezdődött a cég 
felszámolása. 

Varga Mihály, a közös,vállalat igazgatótaná¬ 
csának elnöke^ a Mecseki Ércbányászati Vállalat 
vezérigaMatója közölte, hogy a Központi Bá¬ 
nyászati Fejlesztési Intézette és a zagyveékasi 
öntvénygyarral közösen alapított Wolframinvest- 
nek a beruházásra fölvett hitelek után több, mint 
500 MFj-os járadékfizetési kötelezettsége van. 
Erre az Állami Fejlesztési Intézet nem adott hala¬ 
dékot 1990. májusában, ezért kénytelenek felszá¬ 
molni a közös vállalatot, s felmondani a kormány¬ 
közi megállapodást, amelynek értelmében a ma¬ 
gyar fél a dúsítmány 12,5 %-ával fizetett a bánya 
használatáért. 

1990. Vin. 10-én a televízió Panoráma c. mű¬ 
sorában hangzott el néhány percben az erdélyi 
magyar kultúra emlékeit fenyegető nagy vesróly 
híre. A bukott rendszer pusztításait átveszek épít¬ 
ményeket, elsősorban a templomokat, a föl^en- 
géselc hozták a végveszély állapotába. A legújabb 
földrengéshullám 80 templomot rongált meg, 
köztük húszat súlyosan. Ez az utóbbi volt a nem¬ 
régiben lezajlott hetedik földrengés-sorozat. A 
megviselt műemlékek egy következőt aligha bír¬ 
nának Id. A károk orvoslására szükséges mintegy 
70 millió lej nem áll rendelkezésre, ezért a Pro 
Domo Dei segélyakció széleskörű támogatásra 
hívott fel, hogy a megrongálódott templomokat 
rekonstruálhassák. 

1987. XI. 1-jén közepes erősségű — mintegy 
6 Richter magmtudójú — földrengés volt a kali¬ 
forniai Pasadena mellett, több mint 10 km-es 
mélységben. A hely a Szent András-töréstől 50 
km-re nyugatra van, s a Whittier-törés ÉNy-i foly¬ 
tatásába esilc Mindkét törés ütközéses-elcsúszá- 
sos, a földrengés során viszont rátolódási jelenség 
mutatkozott. A rengést négy órán belül 16 kisebb 
utórengés követte, majd két és fél nap szünet után 
nagy utórengés következett, 3 km-rel távolabb, 14 
km mélységben. 

Pusztító és igen jól dokumentált földrengésso¬ 
rozat volt Kaliforniában, San Franciscóban és 
környékén 1989. októberében. 17-én délután, 17” 
előtt néhány perccel. 15 másodpercig tartott a 6,9 
Richter-fokozatú földrengés. Az epicentrum San 
Franciscotól D-re Santa Cruz és San Jósé között 
volt, a San Andreas törésen, amelyen súrlódásos 
mozgás esett. A legsúlyosabb katasztrófát az oak- 
landi autópálya 1,5-2 fan hosszban történő lesza¬ 
kadása jelentette; az emeletes autópályán a lesza¬ 
kadt felső rész összenyomta az alá Került autókat. 
A nagy rengés a 7-es magnitúdóhoz képest feltű¬ 

nően kevés áldozattal járt. Az első jelentésekben 
szereplő számok naprol-napra csökentek: az első 
jelentések szerint 272 a halálos áldozatok száma, 
míg 21-én közzétették, hogy a 170 eltűntből kb. 
120-ra tehető a halottaké. Mintegy 1400 sebesült 
volt. 19-én hajnalban 5-ös erősségű földlökés, 
ami már vagy a tizedik utórengés von. A városban 
a Russian iLllen tűzvész és fmdcsuszamlás pusz¬ 
tított el több épületet: legalább 60-80 szorul teljes 
újjáépítésre. 

Két évvel korábban Los Angeles és San Diego 
között volt 6-os rengés, amely azonban nem kö¬ 
vetelt áldozatokat. A végső értékelés szerint ez a 
mostani az amerikai történelem második legtöbb 
halálos áldozatot követelő fölrengése volt. 1857, 
1881, 1901, Í922, 1934 és 1966 a jelentősebb 
földrengések éve s 1906. IV. 18-án, hajnalban 
5,12 ór^or az akkor 350.000 lakosú várost szinte 
a porba döntötte a 8,3-8,6 Richter-magnitudójú 
földrengés. 

1989. X. 19-én Kína É-i részén földrengés 
volt. 27 halott, 150 sebesült és 27 000-nél több 
hajléktalan szerepelt a jelentésekben. 

Örményországbam 1989. X. 31-én, helyi idő 
szerint 15,34 h-kor újabb földlökéseket észleltek. 
Ugyanott, ahol az előző év Xn. 7-én több tízezer 
hmálos áldozata volt a hatalmas erejű földrengés¬ 
nek. A Gukaszjan járási székhelytől 8 km-re eső 
epicentrumban 5-5,5 Mercalli-fokozatúnak re¬ 
gisztrált rengésnél sem anyagi kár, sem áldozat 
nem esett. 

Kisebb földrengést regisztráltak 1989. XI. 3- 
án 22,32 h-kor Peremarton (Veszprém m.) kör¬ 
nyékén. A rengés a Mercalli-skála szerinj 3-4^, 
afechter-skála szerint 2,7 erősségű volt. Épületek 
sérüléseit nem jelentették. 

1989. XI. 20-án hajnalban Richter szerinti 6 
magnituáó]úföldrengh volt Irán Kermán tarto¬ 
mányában. Három ember meghalt, 45 megsebe¬ 
sült. Kína DNy-i részén is rengett a föld: 5,4 
magnitudójú rengéseket regisztráltak. Három em¬ 
ber meghalt, öt megsérült. 

1989. xn. 28-án földrengés volt Ausztráliá¬ 
ban. A Richter szerinti 5,5 magnitudójú rengés 
epicentruma Newcastle városától 70 km-re volt. 
Hatan életüket vesztették, 87-en megsebesültek. 

Az Akadémia földrengésvizsgáló obszervató¬ 
riuma 1990. in. 8-án este 21,23 b-Votföldrengést 
jelzett, amelynek középpontja Békés megyén 
volt. Békés és Kondoros körzetében. A rengés 
magnitúdója a Richter-skála szerint 2,7. Az epi¬ 
centrum környékén a lakosok érezték a földmoz¬ 
gást, de kárt nem jelentettek. 

1990. in. 25-én földrengés volt Tádzsikisztán¬ 
ban. Az epicentrum Dusanbétól mintegy 380 km- 
re DK-re volt. A Mercalli-skála szerint ott 8-as 
erősségű rengés Dusanbéban 3-as fokozatú volt. 

Ugyanezen a napon Costa Rica csendes-óceá¬ 
ni partián is volt két földrengés. A fővárostól, San 
Jósétól mintegy 80 km-re 5,5 és 6,9 Richter mag- 
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nítudójü rengések voltak. Hatan megsérültek, 
több épület megrongálódott. 

1990. V. 20-án 7,5 ma^tudójú földrengés 
volt, amit 24-én este két újabb, nagy erejű rengés 
követett Szudánban — jelentették Hongkongból 
és az Egyesült Államokból. A Richter-^la sze¬ 
rint 7,1 és 6,8 erősségű rengések epicentruma 
Kartumtól mintegy 1070 km-re D-re, Dzsuba vá¬ 
ros közelében volt. Az esetleges áldozatokról, 
anyagi károkról nem érkezett jdentés. 

Nagy erejű földrengés rázta meg 1990. V. 
30-án, greenwichi idő szerint 10,41 h-kor Dél- és 
Kelet-Eurcma nagy területeit. A földrengés epi¬ 
centruma Bukaresttől mintegy 300 km-re É-ra 
volt, Vrancea megyében, a hipocentrum kb. 
100 km mélységben volt. A helyi idő szerint 
13^40-kor kipattant rengés 45 percig tartott. Ro¬ 
mániában az első jelentések szerint 8 személy 
meghalt, 260-an megsebesültek, ebből 45-en sú¬ 
lyosan. Bukarestbenlasebb épületkárok keletkez¬ 
tek, pánik tört ki, az emberek az utcára szaladtak. 
1986 óta nem volt Romániában ilyen erős föld¬ 
rengés. 

Jugoszláviában elsősorban a Belládtól DK-re 
fekvő Krusevác térségében érzékefték a rengést, 
a várossal megszakam a telefon összeköttetes. 

Szovjet-Moldvában a földrengésnek halálos 
áldozatai is vannak, sebesültek és anyagi károk 
mellett. 

Szófiában a Mercalli-skála szerinti 8-as foko¬ 
zatú rengést észleltek, Bulgáriában egy ember 
meghalt. 

tztambulban a Richter-skála szerinti 6,8-as 
magnitudójú rengést észleltek. 

A földmozgás, amit 30-án 13.40 h és 31-én 
3,30 h-kor észleltek, a Székelyföldön is károkat 
okozott. Csemátonban megrongálódott a múze¬ 
um épülete és a tárolt néprajzi anyag. Anyagi 
károk keletkeztek a Kovászna megyei Álbis, D^- 
nok. Esztelnek, Nyújtód, Bereck, Torja, valamint 
Alsó- és Felső-Csemátonban. 

31-én hajnalban, az előző napi után 14 órával, 
Romániában és Bulgáriában újra rengett a föld, a 
Richter-skálán 5,8 erősséggel. Ugyanakkor Isz¬ 
tambulban 6,4 magnitúdó] u rengést észleltek, ezt 
az előző napi mozgás utórengésének tekintették. 
Ottani niegallapítás szerint az epicentrum kb. 530 
km-re É>ry-ra, Romániában volt. 

Ugyancsak 31-én hmnalban, 15 másodperc 
időtartamú, közepes földrengés rázta meg Mexi¬ 
kó fővárosát is. Ugyanakkor Peruban közel 200 
ember vesztette életét földrengés következtéin. 
A sebesültek és eltűntek szama meghaladja a 
800-at. Rendkívüli állapotot rendeltek ej a termé¬ 
szeti katasztrófa színhelyén, az ország E-i részén 
fekvő San Martin tartományban. 

29-és 30-án kisebb földrengések voltak Ecua¬ 
dorban és Costa Ricában is. 

Földrengés volt a Fülöp-szigetek középső ré¬ 
szén 1990. VI. 14-én. a Richter szerinti 6,z mag¬ 
nitúdóval. A heves földmozgás jelentős anyagi 
károkat okozott, 4 ember meghalt, 15 megsebe¬ 
sült. 

1990. VI. 21-éré virradóra, 0,31 h-kor Irán 

ÉNy-i részén erős földrengés volt, a Richter-skála 
szerint 7,3-7,7 magnitúdóval. A jelentések 
28 950, végül 36 000 halálos áldozatot közöltek. 
22-én további 20 emberéletet követelt a 6,5 mag¬ 
nitudójú, inunár harmadik rengés. 23-án este, az 
újabb pusztító földmozgás után a halottak száma 
40 000-re, a ^besülteke 100 000-re, s hajléktala¬ 
noké közel félmillióra nőtt. Sok száz utórengést 
regisztráltak. 24-én a halálos áldozatok sz^a 
elerte az ötvenezret, a sérülteké a kétszázezret. 
Több falu a földdel vált egyenlővé, négy város 
igen súlyos károkat szenvedett. A reMés epicent¬ 
ruma a ÍCaspi-tenger déli részén volt. összehason¬ 
lításul az 1988. o^emberi, örményorszögi (Spi- 
tak) rengés 6,8, az 1976-ban Kínában 240 OfcO 
halottat maga után hagyott földrengés 7,8 Richter 
magnitudójú volt, s az eddig észfelt legerősebb 
rengés Alaszkában 8,5 nagyságú volt. 

A 24-i heves, de a 21-inéi jóval gyengébb 
rezgés (5,7) is pusztítónak bizonyult tehát. Irán 
D-i részén is volt ekkor 4,7 fokozatú földrengés, 
de ez csak ijedelmet okozott, károkat nem. 

Segélyt nyújtó külföldi csoportok dolgoztak a 
mentesen Gilan és Zandasán tartományokban. A 
végső megállapítás szerint az epicentrum a Kas- 
pi-tenger UNy-i szögletében, Rasht városától É- 
ra, mmtegy 40 mértöldnyire, a tenger öblében 
volt. Ez közel fekszik Azerbajdzsánnak a tenger¬ 
be kifutó határához, és Gilan tartományban van. 
A Rashttól D-re fekvő Binab és Abhor városok 
teljesen elpusztultak. Némely faluban alig ^y- 
két ember maradt meg, a házak 90-100 %-a 
összerogyott, maga alá temetve lakóit. 

EmleKeztetőüI említésreméltó, hogy a közel¬ 
múltbeli kaliforniai földrengés 6,8 Ricnter szerin¬ 
ti megnitudó mellett 62 mdozattal járt s hogy 
Iránban 1957-ben két földrengésnek mintegy 
26 000, 1962-ben 12 000, 1968-ban, szintén két 
alkalommal, több mint 20 000 halálos áldozata 
volt. 

1990. VII. 5-én reggel Tádzsikisztán területén 
iöhh földrengést észleltek. A mozgások közép- 
pontja Kuljal& városától 40 km-re DNy-ra volt, 
5-6-os erősséggel. Károkról és áldozatokról nem 
jelentettek. 

Vn. 6-án éjjel, két héttel az ugyanott mintegy 
40 000 áldozattal járt földrengés után, ismét meg¬ 
mozdult a föld Irán ENy-i részén. A Richter sze¬ 
rinti 6-os magnitudójú rengés csak két személy 
sebesülését okozta. 

Kisebb földrengést észXeXitV. 1990. Vü. 16-án 
este, 22 ” 13’40”-kor Somogy megyében. A föld¬ 
rengés epicentruma Kaposvár környékén volt s 
intenzitását a Mercalli skálán 3-as fokozatúnak 
mérték. 

Kaposvárott sokan érezték a rengést, kárt 
azonban nem okozott. A térségben legutóbb 
1988. Xn. 27-én észleltek — a mostanihoz hason¬ 
ló erősségű — földrengést. 

1990. vn. 18-án újabb földrengés rázta meg a 
Fülöp-szigeteket. A hét eldi, első földrengés kö¬ 
vetkeztében 384 ember halt meg és mintegy 700 
megsebesült. 
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A két nappal korábbi rengés rettenetes pusztí¬ 
tást okozott, 15 éve nem volt ilyen a Fülöp-szi ce¬ 
teken. Véglegesnek mondott adatok szerint 1500- 
nál többen lelték halálukat a szállodák, toron^há- 
zale, iskolák és gyárak romjai alatt és a négy vidéki 
földcsuszamlások követlceztében. A mentési 
munkálatok közben az amerikai haditengerészet 
egy repülőgépe is lezuhant. A 7,7 Richter magni- 
tudóju fölcunozgás a szigetek É-i részén pusztí¬ 
tott, Luzon szigetén. Egyes jelentések 8,4 magm- 
tudót adtak meg. 22-éig legalább 600 utórengést 
regisztráltak. 

1990. Vin. 23-án reggel háromszor mozdult 
meg a föld Tokióban és KÖnwékén, három óra 
alatt. A legerősebb rengés 5,2 magnitudós volt 
(Richter). A rengések hipocentruma 50-60 km 
mélységben volt. Biztonsági okokból 2 órára le- 
állítottA az északi külvárosokba tartó gyorsvas- 
utakat. Károkról, áldozatokról nem érkezett jelen¬ 
tés. 

1990. X. 12-re virradóra földrengés volt az 
Üzbegisztán! Taskentben. A 12 fokozatú skála 
szerint 3-4-es erősségű volt, károkról és áldoza¬ 
tokról a jelentés nem tett említést. 

Er& észleltek 1990. Xü. 13-ára 
virradó éjjel Szicíliában. A földmozgás felszíni 
központja Siracusától mintegy 50 km-re, a tenger¬ 
ben lehetett, a Mercalli-skáía 7. fokozatát érte el. 
Az első jelentések szerint hárman vesztették éle¬ 
tüket egy összeomlott házban. A lakosság az éj 
közepén az utcákra, a szabad ég alá rohant, Cata- 
nia és Siracusa között nagyon sok ház megrongá¬ 
lódott. Az összesen 19 halálos áldozatot előidé¬ 
zett rengés a Richter szerinti 5 magnitudójü volt. 

Erős földrengés rázta m^ 1990. XQ. 14-én 
hajnalban Tajvan szigetét. A föchter-skála szerint 
6^7 ma^tudójú mozgások epicentruma Taipej- 
től 120 lon-re volt. A rengés következtében föld¬ 
csuszamlások keletkeztél^ néhány helyen az utak 
járha^tlaimá váltak. Több helyütt tűz ütött ki és 
Hualien város környékén több tízezer ember ma¬ 
radt áram nélkül. 

1990. Xn. 17-én hónaiban Iránban erős föld¬ 
rengés volt. Teherántór700 km-re D-re pattant ki, 
Center szerinti 6,5 magnitúdót ért el. Az első 
jelentés 25 sérültről adott hírt és járhatatlanná vált 
utakról. 

Egyesült Államokban 1990. XQ. 20-án 
ismét működni kezdett a Mount St. Helens vul- 
k^ja. 7000 m magasságig lövellte ki hamufelhő¬ 
jét s a közelben a műszerek, 2-3 órával később, 
kisebb földlökéseket is regisztráltak. 

xn. 21-én reg^l, helyi idő szerint 8 óra körül, 
földrengés volt a Balkánon. A Richter-skála sze¬ 
rinti 5,5 ma^tudójü földlökés epicentruma Gö¬ 
rögország Ny-i részén volt. S^lonikitől 60 km-re 
ElSy-ra Athéntől 350 km-re E-ra. A görögországi 
földrengést 3-4-es erősséggel éresték Albánia, 
Jugoszlávia, Bulgária, Románia és Törökország 
egyes részein is. 

1989 októberében Kaposvárott hetedik alka- 
lonunal találkoztak a magyar múzeumok termé¬ 
szettudományi muzeológiával foglalkozó szak¬ 
emberei. 

A Természettudományi Múzeum ásványtára 
1989 novemberében 3 ntka értékű meteorittől 
gyarapodott, köztük a világviszonylatban is ki¬ 
emelkedő jelentőségű, Orgueil mellett talált kő¬ 
meteori ttaí. 

A veszprémi Bakonyi Múzeum 1990. IQ. 1-től 
a jeles piarista gimnáziumi tanár és geológus, 
Laczkó Dezső (1860-1932) nevét viseli. ő 
munkásságához fűződik a Veszprém vármegyei 
Múzeumegylet megalakulása, amelynek műkö¬ 
dé^ megteremtette a feltételeket a Vármegyei 
múzeum létrejöttéhez. 

1990-ben új állandó ásvány kiállítás nyílt Zir- 
cen a Bakonyi Természettudományi Múzeumban 
A természet ékszerei cúnmel. 

1990. Vin. 1-től a Salgótarjáni Bányászati 
Múzeum elhagyta korábbi nevét (POTHORNIK Jó¬ 
zsef Bányamuzeum). 

A muzeum vezetése V. 1-jén felhívást tett 
közzé, amelyben a 25 éves múzeum (megnyílt 
1965. rV. 30-án, s azóta 557 282 látogatója volt) 
támogatására szólítja fel a szimpatizánsokat. Á 
múzeum a szénbányák felszámolásával veszélybe 
került. A támogatás céljára alapítványt hoztak 
létre. 

Újsághír tudatta, hogy a barlangi terápia céljá¬ 
ra alakították át a lillafüredi István^arlang Fekete 
termét, ahol 1990. V. 14-én kezdődtek el a kúrák. 
A gyógyteremben a levegő hőmérséklete állandó¬ 
an 10® C körüli. A barlangterápiás kezelés 2-3 
hetes turnusokban folyik s egy-egy alkalommal 8 
órát pihennek a betegek, orvosi fdügyelet mellett. 

Kiemelkedő jelentőségű tárgybeszerztó tör¬ 
tént 1990 nyarán a Természettudományi M[úzeuni 
ásványtárában: brazíliai lelőhelyekről származó 
hét ónási méretű ásványpéldányt: öt ametisztet, 1 
itrint és 1 csillámot sikerült igen előnyös vétel 
útján a gyűjtemény számára megszerezni. Feltű¬ 
nő méreteik, valamint a rendkívüli esztétikai lát¬ 
ványt nyúitó kifejlődésük miatt valamennyi első¬ 
rangú kiállítási (wabnak számít. A beszerzés ve¬ 
tekszik a Krenner-Semsey időszakban történt 
gyűjteményi vásárlásokkal. 

A Bakonyi Természettudományi Múzeum 
Zircen 1972. V. 17-én nyílt meg s az ország 
egyetlen önálló vidéki természettudományi szak¬ 
múzeuma. Elnevezése jól tükrözi, hogy fo felada¬ 
ta a hegység természeti képének kutatása és be¬ 
mutatása. 

A múzeum M Bakony természeti képe** prog¬ 
ram keretében mintegy 5o főből álló külső mun¬ 
katársi hálózat közreműködésével kutatja a hegy¬ 
séget. Földtani, őslénytani, természeti-földrajzi, 
növénytani és állattani gyűjtéseket végez a Ba¬ 
kony területén, gondoskodik a gyűjtött tárgyak 
konzerválásáról, megőrzéséről, feldolgozásáról. 
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publikálásáról, valamint a nagyközönség számára 
állandó és időszaki kiállításoK keretében történő 
bemutatásáról. Jelentős publikációs tevékenysé¬ 
get fejt ki; évkönyv jellegű kiadványa a múzeum 
közlönye, amely a Bakony-kutatás fóruma, ma¬ 
gyar és idegen nyelvű dolgozatokban ismerteti 
meg a he^ség feltárása terén elért eredményeket. 
Monográfia jellegű kiadványa a múzeumnak: A 
Bakony természettudományi kutatásának ered¬ 

ményei című sorozat. Ezek mellett kisebb-na- 
gyobb, részben ismeretterjesztő jellegű kiadvá¬ 
nyok egész sora szemlélteti a Bakony természeti 
világát. 

A múzeum kiállítását megtekintő látogatók 
száma a nyolcvanas évek második felében meg¬ 
haladta az évi százezer főt. A múzeum kiállítása 
a hét minden napján 9-17 óra között tekinthető 
meg. 

IGCP híradó 

1989-ben négy IGCP projekt fejeződött be: a 
196. (A fanerozoos időskála kalibrálása), a 206. 
(Nagy élő törésvonalak összehasonlítása), a 210. 
(AfiiKa szárazföldi üledékei), és a 236. (Prekamb- 
riumi események a Gondvána-töredékeken). 

A Tudományos Bizottság újonnan megválasz¬ 
tott elnöke (a hat évét letöltött amerikai B. J. Skin- 
NER professzor után) a brazilíai Prof. H. A.F. Cha- 
VES. 

A Tanács, a kanadai A. J. Naldrett pro¬ 
fesszor elnöklete alatt, 1990 februárjában huszon¬ 
egy projektjavaslatból tizet fogadott el. Ezzel az 
“elő*' proiel^mok száma 55-ről 61-re emelke¬ 
dett. 

Az új projektumok az alábbiak: 

285 Metamorfózis Keiet-Ázsiában — Előzete¬ 
sen, csak 1990-re. 
Cheng Yuqi és Dong Shenbao (Kína) 

286 Korai paleogén bentosz — 1990-1994 
L. Hottinger (Svájc), K. Drobne (Jugosz¬ 
lávia), E. Caus (Spanyolország) 

288 A Gondvána varratai és gyűrt övezetei — 
1990-1994 
R. Unrug (USA) és G.R. Sadowski (Brazí¬ 
lia) 

290 Anortozitok és rokon kőzeteik — 1990-1994 
M. Higgins (Kanada) és J.—C. DucHESNE 
(Belgium) 

293 Geokémiai eseményjelzők a fanerozóikum- 
ban — 1990-1993 
Sun Shu (Kína) 

299 Geológia, éghajlat, hidrológia és karsztoso¬ 
dás— 1990-1994 
Yuan Daoxian ^ína) 

302 A közép-afrikai lelsőproterozoós övék szer¬ 
kezete es ércesedése — 1990-1994 
M. Wendorff (Zambia) 

303 Prekambriumi/kambriumi eseményrétegtan 
— 1990-1993 
M. Brasier (Egyesült Királyság) és K.J. Hsü 
(Svájc) 

304 Alsokérgi folyamatok — 1990-1994 

L. Ja. Aranovics (SzU) és E.J. Hensen 
(Ausztrália) 

308 Paleocén/eocén határi események — 1990- 
1994 
M. -P. Aubry (USA) 

1989-hez képes nem változott lényegesen a 
prmekt-vezetők ország szerinti megoszlása. Ez 
19^-ben a következő: 

Kína 10; Argentína 9; USA 8; Ausztrália 6; 
SzU 5; Egyesült Királyság, Kanada és Zaire 4-4; 
Ausztria, Bolívia, Franciaország, Japán, NSZK, 
Olaszország, Svájc 3-3; Brazília, Csehszlovákia, 
Chile, India, Jugoszlávia, Magyarország, Svédor¬ 
szág 2-2: Belgium, Elefántcsontpart, Görögor¬ 
szág, Hollandia, Kuba, Spanyolország, Thaiféld, 
Uganda, Zambia 1-1. 

A projekt-vezetők 1989. évi jelentései szerint 
a húsz, vagy annál több projektumban közremű¬ 
ködő országok száma 15\ 

USA 48; Franciaország 43; NSZK 42; Egye¬ 
sült Királyság 40; Ausztrália 38; Kanada 36; Kína 
35; Szovjetunió 33; Argentína 27; Japán 25; Bra¬ 
zília 24; Hollandia, Magyarország és Svédország 
20-20. 

Már “megszokott” tény, hogy a legtöbb ország 
IGCP nemzeti bizottságainak jelentéseiben jóval 
kevesebb projektben vmó részvétel szerepel, mint 
a projekt-vezetők jelentései alapján készült ösz- 
szesítésben. Magyarország eseteben a bizottság 
hét projektben való részvételt jelentett (226,239, 
254, 262, 276, 287, 294), míg további tizei^á- 
romról csak a projekt-vezetok tettek említést 
(165,196,216, 219,235,242,245,256,259,261, 
264,269, 272). 

1989-ben négy IGCP rendezvény volt Ma¬ 
gyarországon, 19W-ben viszont egy sem. 

Egy szubregionális és egy regionális IGCP 
ülés volt 1990-ben: 

— Helsinki, Finnország (Eszakkelet-Európa), 
június 10-13. , ^ 

— New Delhi, India (Délnyugat-Azsia), októ¬ 
ber 30 — nov. 3. 

A Liszabonban, Portugáliában, az Európai 
Földtani Társulatok Szövetségének 6. Összejőve- 
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tele keretében tervezett nyugat-európai IGCP óban tervezünk regionális ülést tartani, 
ülésre nem került sor. 

1991-ben a délkeletázsiai-csendesóceáni régi- DUDICH Endre 

11. Csehszlovák Agyagásványtani és -kőzettani konferencia 

All. Csehszlovák Agyagásványtani és -kő¬ 
zettani konferenciát 1990. augusztus 28. és 31. 
között tartották Ceské Budéjovicében. A konfe¬ 
renciának mintegy 100 résztvevője volt, ebből 
több mint harminc külföldi a szomszédos orszá- fgokból. Magyarországról én voltam egyedül je- 
en. Három nap alatt 50 előadás hangzott el, és 

mintegy 25postert mutattak be. Augusztus 31-én 
egynapos kirándulás zárta a programot, amelyen 
a környék harmadkori bentonit- és agyaglelohe- 
lyeit mutatták be. 

A konferenciát a Csehszlovák Agyag-csoport új 
elnöke, Ludvik ÓlCHOVSKY nyitotta meg, aki 
elődjéhez , Konta professzorhoz hasonlóan 
szintén a prágai Károly-egyetem kőzettani tan¬ 
székének munkatársa. Jelen volt F. Veniale, az 
Európai Agyag-csoportok Asszociációjának el¬ 
nöke IS. A konferenciának a helyi Mezőgazdasági 
Főiskola adott otthont. 

A szakmai program két súlypontja mindig a 
földtan és a kémia szokott leírni. Én a földtani 
tárgyú fontosabb előadásokról számolok be. 

A kristályszerkezet-kutatás témaköréből ki¬ 
emelkedett Drits előadása a kaolinit rendezettség 
diffrakciós meghatározásáról. A rétegszilikátoK 
politípiájának két csehszlovák szakértője, Weiss 
es ÓUROViC több előadásban számoltak újabb 
eredményeikről. Érdekes volt NiKOLtó et al. pes¬ 
tére, amely szerint a vanadil-ion (VO^‘^) beépülé¬ 
sét a kaolinit szerkezetébe elektron spin rezonan¬ 
cia módszerével lehet meghatározni. 

A vizsgálati módszerek témaköréből jelentős¬ 
nek tartom Robinson bevezető előadását, amely¬ 
ben a KÜBLER-index mérésének kísérleti hibáiról 
beszélt, és óvott a túlzottan finom beosztású skála 
alkalmazásától (0,1° 2 ű -nál) finomabb beosz¬ 
tás). SuCHA és Eberl röntgendiffrakciós mód¬ 
szerrel az illit vastagságának növekedését mutat¬ 
ták ki szlovákiai permi agyagos kőzetekben a 
metamorfózis előrehaladásavalpárhuzamosan. A 
kvantitatív fázisanalízis témaköréből nálunk is 
h^znosan alkalmazható Horváth et al. röntgen¬ 
diffrakciós módszere a klinoptilolit meghatározá¬ 
sára savanyú tufás kőzetekben. Klika et al. opti- 
malizációs számítási módszert mutattak be a ké¬ 
miai összetétel ásványtani összetételre való átszá¬ 
mítására kubai laterites anyagokon. 

A kísérleti kőzettan témaKÖréből Frank-Ka- 
MENETSKU et al. ma már klasszikusnak számító 
hidrotermális kísérletsorozatukból a glaukonit 
flogopittá, annittá és káliföldpáttá való átalakulá¬ 
sát mutatták be. 

Többen foglalkoztak recens folyóvízi üledékek 
agyagásványaival: Konta csehszlovákiai folyó¬ 
kat, Ernst és StöRR az Elba, Tomadin és Lan- 
DUZZi az Appenineket átszelő Chienti folyó üle¬ 
dékeit, StöRR és Nkurunziza a Tanganyil^-tó és 

vízgyűjtőterülete agyagásványait tanulmányozták. 
Közős jelenség, hogy a vízfolyás sebességétől 
függően a szmektit sokáig szuszpenzióban ma¬ 
rad. Fontosak az évszakos változások is, főleg a 
csapadék eloszlása hat ki a hordalék ásványos 
összetételére. Mállás hatására létrejött hidrobio- 
titokról Stefanov határozta meg, hogy azok kü¬ 
lönböző típusú kevert rétegű biotit/vermikulit ás¬ 
ványok. CURLlK szerint Szlovákia vulkáni kőze¬ 
teiben felismerhetők a már lepusztult mállás! ké¬ 
reg nyomai a hasadékokba bemosódott (illuviális) 
kaolinites, vasas kitöltés alapján. 

Az üledékes kőzetekben előforduló agyagás¬ 
ványok genetikai típusaival Stoch foglalkozott 
bevezető előadásában. Előadásában Lengyelor¬ 
szág agyagásvány-asszociációit foglalta össze ge¬ 
netikai típusok szerint. Francü és Sucha cseh¬ 
szlovák kollégákkal a Pannóniai-medence, vala¬ 
mint a Bécsi-medence üledékeiben megfigyelhe¬ 
tő, diagenetikus szmektit - illit átalakulást nason- 
lítottuk össze. Két előadás foglalkozott a Mg-klo- 
rit - corrensit előfordulásával (Faier és VicziÁN, 
kelet-szibériai alsókambriumi és régebbi, ill. me¬ 
cseki középsőtriász üledékekben). Mindkét he¬ 
lyen döntő az eredeti ülepítő közeg kémiai össze¬ 
tétele. 

A hidrotermális agyagásványképződésnek 
Szlovákia klasszikus területe. Samajová et al. a 
Körmöcbáiwa környéki hidrotermális zónásságot 
ismertette. Érdekes adalék volt ehhez az elektron¬ 
mikroszkóp! vizsgálat (SuCHA et al.), amely sze¬ 
rint a hidrotermáfí^san keletkezett illiVszmelctitek 
méretei közül csak a lemezekre merőleges vastag¬ 
ság van összefüggésben a kevert szerkezet 
szmektit-tartalmával. Diagenetikus átalakulás 
esetén valamennyi méret növekedett a szmektit- 
tartalom csökkenésével párhuzamosan (kelet- 
szlovákiai-medence). 

A konferencia diagenezissel és anchimetamor- 
fózissal foglalkozó előadásai az UNESCO Föld¬ 
tani Korrelációs Program 294. sz. projektjéhez 
kapcsolódtak. A szakmai programot egészítette ki 
a Dél-Csehországi Múzeum sz^ moldavit-ldállí- 
tása a konferencia területén. Ceské Budéjovice 
környéke a nioldavitok fő lelőhelye. 

A városháza dísztermében ünnepélyesen ad¬ 
ták át a prágai Károly-egyetem Boficky-érmét L. 
Stcxth laalacói professzornak. Stoch beszédében 
kiemelte, hogy a csehszlovák agyag-konferenci¬ 
ák az értelmetlen elzárkózás évtizeSeiben szinte 
az egyetlen kapcsolatot jelentették számára a vi¬ 
lág tudományos életével. A legközelebbi konfe¬ 
renciát most Idvételesen már két év múlva, 1992- 
ben tartják Pozsonyban. 

ViCZIÁN István 
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A Természettudományi Múzeumba került a világ legnagyobb mellit 
kristály csoportj a 

A Természettudományi Múzeum Ásvány- és 
Kőzettára jelentős anyagi áldozatok árán szenzá¬ 
ciós mellit kritálycsoportokat szerzett meg. A 
puszta tény közlesén kívül bemutatjuk e ritka 
ásványt és hazai előfordulásának történetét. 

A mellit (magyarul: mézkő) szerves ásvány. 
Kémiailag az alumínium és a benzol-hexakarbon- 
sav (meUitsav) víztartalmú sója: AI2C12O12.I6H2O. 

Nevét az el^ (XVIÜ. szazad végi) leírá^kban 
tárgyalt artemi (Thüringia) kristályok mézsárga 
színéről kapta. Régóta ismert tehát, de évszáza¬ 
dunkban nemigen bukkantak rá sehol. így önma¬ 
gában az is szenzációt jelentett, hogy 1979-ben a 
csordakúti (Bicske) bamaszénbányaban mellitet 
találtak, de az igazi meglepetést e mellit mérete 
okozta. Nem vmt ugyan szép mézsárga, hanem 
színtelen, agyagtól bamáss^rkére vagy széntől 
feketére festett, de az eddig ismert, legfeljebb 
kockacukomyi kristálykák helyett több centimé¬ 
teres, négyzetes bipiramis alakú kristályok és 
ezek csoportjai csillogtak a szénben vagy agyag- 
ban. 

A leletnek hamarosan híre ment, és a csorda¬ 
kúti mellit megjelent as ásványkereskedelemben, 
ahonnan múzeumunk is számos példányt szerzett 
be. Az ásvány feldolgozója, Wejszburg Tamás 
(Eötv(» L. Tudományegyetem, Ásványtani Tan¬ 
szék) és mások javasoltak a mellitet legdúsabban 

produkáló vágat le2:árását és szakszerű ásványtani 
daknázását, de a javaslat süket fülekre talált. A 
bányamezőt nemsokára termelési okoból zárták 
le, s a csak részben lefejtett mellites vágat tovább 
őrizte kincseit. 

1990 kora őszén több forrásból arról értesül¬ 
tünk, hogy újra kezdték a fejtést a bányamezőben, 
sőt hírek tártak minden eddiginél nagyobb melli- 
tekről. okulva a korábbiakul, egyeteim és mis¬ 
kolci múzeumi kollégákkal bejártuk a vágatot, de 
igazán szép példányokat nem sikerült gyűjteni. 

Néhány héttel később azonban egy ásvány- 
gyűjtő összehozott bennünket környékbeli bá¬ 
nyászokkal, akik megmutatták az általuk kiter¬ 
melt kristálycsoportoKat. A kollégákkal egybe¬ 
hangzóan alig találtunk jelzőket a példányok 
szépségére. Ezzel az áruk is ^ányban állt. Azon¬ 
nal értesítettük a Földtani Intézet gyűjteményét is, 
mindenki összeszedte maradék anyagi erejet, így 
a kollekció négy hazai közgyűjtemény birtokába 
került. Legnagyobb darabja, — egy 35x25x15 
cm-es példány, 5 cm-t elérő kristályokkal mely 
tudomásunk szerint a legnagyobb ismert mellit 
kristálycsoport, és egy-ket,kisebb darab a Termé¬ 
szettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettáráé 
lett. 

Papp Gábor 

Papp Károly-emlékünnepség Tápióságon 

A falu nagy szülöttjére emlékeztek halálának 
25. évfordulója alkalmából a helybeliek, valamint 
az ország különböző részeiből érkezett tanítvá¬ 
nyok és tisztelők 1989. január 10-én Tápóságon. 
Itt született, majd több évtizedes kutatómunka és 
harmincéves egyetemi tanárkodás után 1946-ban 
ide vonult vissza és 1963-ban itt huiyt el Papp 
Károly, a magyar geológia kiemelkedő személyi¬ 
sége, geológusnemzed^ek oktatója és nevelője. 
Sajnos, már csak három tagja (CsÍKY Gábor, Jas- 
KÓ Sándor és Reich Lajos) lehetett jelen annak a 
kis baráti társaságnak, amely az 1950-es évek 
végétől haláláig minden évben felkereste Tápió¬ 
ságon Papp Károlyt és köszöntötte őt neve napján 
(7. ábra). A jelenlévők megkülönböztetett tiszte¬ 
lettel vették kőiül Nagy Mariát, aki Papp Károly- 
nak és feleségének, Balogh Margitnak öreg ko¬ 
rában gondviselője volt. 

A Hazafias Népfront Tápióság Községi Bi¬ 
zottsága által szervezett ünnepség PAPP Károly és 
Balogh Margit sírjának megkoszorúzásával kez¬ 
dődött. A Hazafias Népfront koszorúját TÓTH 
György titkár (az emlékunnepség fő szervezője), 
a zalaegereszegi Magyar Olajipari Múzeum ko- 

s^niját Tóth János igazgató. Társulatunk koszo¬ 
rúját pedig Vitális C^örgy választmányi tag he¬ 
lyezte el a síron (2-3. ábra). 

Ezt követően került sor a nagyközségi tanács 

épületében megrendezett emlékkiállítás megnyi¬ 
tására. Először Tóth György mondta el, hogy 
hogyan emlékszik a falu PAPP Károlyra és felese¬ 
gére, milyen tisztelettel és szeretettel emlegetik 
ma is a szerény visszvonultságban élő tudós há¬ 
zaspárt, akik mindenkor önzetfen segítséget nyúj¬ 
tottak a hozzájuk forduló falubelieknek ügyes-ba¬ 
jos dolgaik elintézéséhez. Ezután TÓTH György 
megköszönte a kiállítás me^endezéséhez adott 
támogatást a Magyar Állami Földtani Intézetnek, 
a Maj^ar Olajipari Múzeumnak, a M^yar Föld¬ 
rajzi Tarsasájmak és Társulatunknak. Ezt követő¬ 
en CsÍKY Gábor, a Tudománytörténeti S^kosz- 
tály elnöke beszélt Papp Károly életéről és mun¬ 
kásságáról. Az előadás elhangzása után TÓTH 
György megnyitotta a Papp Károly műveit (köny¬ 
vek, tanulmányok, kéziratok), fényképeit, ás¬ 
vány- és kőzetgyűjteményének néhány példányát 
és használati tárgyait bemutató kiállítást. 

A kiállítás megnyitóját követő fogadáson GU¬ 
LYÁS György, a nagyközségi pártbizottság titkára 
javasolta, hogy a tapiósági iskolában egy Papp 
Károly-emléfozobát rendezzenek be és b^'elen- 
tette, hogy az iskolát a jeles geológusról fogják 
elnevezni. Bihari Józser, a Pest Megyei Múzeu¬ 
mok igazgatója hozzászólásában támogatást ígért 
az emlékszoba létrehozásához. Az emlékünnep¬ 
ségen résztvevő intézmények és társaságok kép- 
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viselői is ígéretet tettek, hogy a továbbiakban is 
minden segítséget megadnak Papp Károly emlé¬ 
kének ápolásához. Végül a vendégek megtekin¬ 
tették a Magyar Televízió munkatársai által (szer¬ 

kesztő: Juhász Árpád) Papp Károlyról készített 
portréfilm videó-felvételét. 

Hála József 

1. ábra Papp Károly és felesége 1960-ban tanítványok és tisztelők körében. Balról jobbra: Rhch Lajos, Jaskó Sándor, Tömör Já¬ 
nos, Papp Károlyne Balogh Margit, Bogsch László, Papp Károly, Bartkó Lajos, Józsa István, Jugovics Lajos, Horusitzky Fe¬ 

renc. CsíKY Gábor felvétele 
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2. ábra VrrÁus György Társulatunk nevében megkoszorúzza Papp Károly és Balogh Margit sírját. (Hála József fényképe) 

( 

3. ábra Papp Károly és Balogh Margit sírja (Hála József felvétele) 
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Megemlékezés Krenner Józsefről 

Az MTA Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztálya és társulatunk Tudománytörténeti Szak¬ 
osztálya 1989. március 13-án megemlékezést tar¬ 
tott Krenner Józsefről, születésének 150. évfor¬ 
dulója alkalmából. 

Délelőtt húszán jelentek meg a buda^ti Ke¬ 
repesi temetőben (1. ábra), ahol a Föld- és Bá¬ 
nyászati Tudományok Osztálya nevében Nemecz 
Émő, a Természettudományi Múzeum részéről 
Kecskeméti Tibor és Embey Isztin v^tal, az 
ELTE Ásványtani Tanszéke képviseletében Bu¬ 
da György es Weiszburg Tamás, társulatunk 
nevében pedig CsÍKY Gábor helyezett el koszorút 
Krenner József sírján. Családtagok és leszárma¬ 
zottak is Jelen voltak, akik közül az e^yik unoka, 
Smaroglay Ferencné (sz. LUBY Piroska) kö¬ 
szönte me^ a geo-tudományok képviselőinek 
megjelenést és a KRENNER Józsefről való mélta¬ 
tó megemlékezést, majd a család körében máig 
fennmaradt anekdotákat és történeteket mondott 
el nagyapjáról. 

Délután 2 órakor az Akadémia felolvasó ter¬ 
mében megtartott előadóüléssel folytatódott a 
megemlékezés. Az MTA és társulatunk nevében 
az elnöklő Nemecz Ernő köszöntötte a megjelen¬ 

teket és bevezető előadásában méltatta Krenner 
József tanári és tudósi érdemeit. Ezután Nagy 
Béla tartott előadást (2. ábra): Megemlékezés 
Krenner Józsefről, születésének 150. évfordulója 
alkalmából címmel. A sok in kutatási eredmé¬ 
nyen alapuló előadásban részletesen bemutatta a 
Indós életét és munkásságát, kiemelve, hogy az 
általa művelt tudományágak közül az ásványtan¬ 
ban alkotta a legmaradandóbbat. Részletesen tag¬ 
lalta a Krenner által leírt ásványok felfedezésé¬ 
nek történetét (összesen tizenötöt írt le, amelyből 
kilencet ma is elisinemek önálló ásványnak) és 
kiemelte tevékenységének ma is érvényes tanul¬ 
ságait. Zárszavában CsÍKY Gábor a KRENNER ál- 
tanétrehozott ásványgyűjtemény nagy értékéről 
szólt, amely gazdagságát és változatosságát te¬ 
kintve valamikor a második legjelentősel^ volt 
Európában a British Múzeum gyűjteménye után. 

A megemlékezéshez szorosan kapcsolódott az 
a Természettudományi Múzeum által a Magyar 
Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás, amelyet 
1989. május 4-én nyitottak meg. 

H.J. 

1. ábra A koszorúzás résztvevői (Fotó: Gánóczy Mária) 
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2. ábra Nagy Béla előadását tartja Balról: Csíky Gábor és Nemecz Ernő. (Fotó: Gánóczy Mária) 

Lambrecht Kálmán emlékülés 

Lambrecht Kálmán születésének 100. évfor¬ 
dulója alkalmából a Magyar Biojógiai Társaság 
(a Madártani Intézet, a Ma^ar Állami Földtam 
Intézet, a Ma^ar Néprajzi Társaság, a Magyar¬ 
honi FöldtaniTársulat, a Magyar Karszt- és Bar¬ 
langkutató Társulat és az MTA Biológiai Osztá¬ 
lyának közreműküdésével) 1989. május 2-án em¬ 
lékülést rendezett az MTESZ budapesti székhá¬ 
zában, a Kossuth téren. Az emlékűlesen az alábbi 
előadások hangzottak el. LAMBRECHT Miklós: 

Lambrecht Kálmán életűda szélmalmok és ős¬ 
madarak között; JÁNOSSY Dénes: Az ősmadarak 
rendszertana; HÁLA József: LAMBRECHT Kálmán 
mint etnográfus; Horváth Csaba: Lambrecht 
Kálmán mint barlangkutató; KÁDÁR Zoltán: 
Lambrecht Kálmán tudománytörténeti és nép¬ 
szerűsítő tevékenysége. 

H. J. 

Bandat Horst Alapítvány, 1990 

A Magyar Állami Földtani Intézet fiatal kuta¬ 
tóinak tudományos munkáját segítő alapítvány 
kuratóriumához 1990-ben 20 fő fordult anyagi 
támogatásért. A kuratórium 1990. január 29-en 
megtartott ülésén bírálta el a pályázatokat és a 
rendelkezésre álló 4900.- US aolíart 11 pályázó 
között osztotta szét. 

Külföldi utazásaikhoz az alábbiak kaptak se¬ 
gítséget: Maros Gyula 400 $ (részvétel a nem¬ 
zetközi bauxit és paleokarszt korrelációs program 
görögországi munkatalálkozóján), László József 

250 (a Bécsi-medence pannon flórájának tanul¬ 
mányozása), Less György 600 (a Pireneusok D-i 
előtere paleocénjénelc és eocénjének, valamint a 
Baleári-szigetek eocénjének és oligocénjének ta¬ 
nulmányozása, különös tekintettel ezen rétegek 
nagyforaminiferáira), ThamóNÉ Bozsó Edit pOO 
és HÁMORNÉ ViDÓ Mária 400 (részvétel a notting- 
hami JOn. Nemzetközi Szedimentológiai Kong- 
resszusonj, Gál Nóra 425 és Nádor Annamána 
425 (munl^látogatás és tapasztalatcsere a francia- 
országi Digne les Bains-ben lévő geológiai termé- 
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szetv^elmi terület kutatóintézetében), Berta¬ 
lan Éva 600 (műszeres mérések és szakirodalmi 
kutatás a zürichi Szövetségi Műszaki Főiskolán 
az “Abszolút, kalibráció nélküli atomabszorpciós 
spektrometria elvi és g>'akorlati problémáinak és 
a módszer hazai adapj^ciójának kutatása“ című 
témában), DaridáNÉ TICHY Mária 600 (vulkano- 
lóeiai tanulmányút Olaszországban), MartinnÉ 
DORÖMBÖzi Piroska 250 (a számítógépes adatbá¬ 
zis működésének, valamint a tárgyszavak és té¬ 
macsoportok rendszerének tanulmányozása a 
hannoveri Bundesanstalt für Geowissneschaften 

und Rohstoffeben a Földtani Intézetben folyó té- 
mafigj^elési w kodalomfeldolgozási munka el¬ 
ősegítése céhából). Turczi Gáw)r 450 $ (részvé¬ 
tel a geográfiai információs rendszereiből Ams- 
terdambsm rendezett konferencián). 

Jessie von Bánd AT 1990. áprilisában újabb 
10.000.- dollárt utaltatott át az alapítvány részére, 
így annak alapösszege 50.000,- dollárra emelke¬ 
dett. 

Hála József 
az alapítvány titkára 

INHIGEO-hírek 

Az 1989-ben Washingtonban, a XXVIII. 
Nemzetközi Geológiai Kongresszus keretében 
megrendezett szimpóziumon az INHIGEO (Inter¬ 
national Commission on the Histo^ of Geologi- 
cal Sciences) jelenlévő tagjai az alábbi új vezető¬ 
séget választották meg. Elnök: Martin Guntau 
(NDK), alelnök: Vladimir Vladimirovics TlHOMI- 
ROV (Szovjetumó), főtitkár: Ursula B. Marvin 
(USA). A vezetőségnek tagja maradt a volt elnök. 
Gordon Y. Craig (Nagy^ritannia, Skócia) is. 
Megbízásuk 1992-ig érvényes. M^yarországról 
rendes tarnak választották CsÍKY Gábort, levele¬ 
ző tagnak pedig Vitális Györgyöt és Hála Jó¬ 
zsefet (az ÍNHIGEO-nak jelenleg levelező tagja 
PÓKA Teréz és Dudich Endre is). 

A washingtoni szimpóziumon Dudich Endre 
felolvasta Hala József, Kecskeméti Tibor és 
PÓKA Teréz előadásait, amelyek Szabó József 
észak-amerikai utazásának tudományos eredmé¬ 
nyei, Hantken Miksa munkásságának amerikai 
vonatkozásai és “Amerikai - magyar kölcsönha¬ 
tás a zöldkövesedés (propilitesedes) folyamatá¬ 
nak megismerésében“ címmel a földrajzi Múze¬ 
umi Tanulmányok 7. számában (Érd, 1989.9-14., 
21-24., 25-27.) azóta magyar nyelven megjelen¬ 
tek. 

Az új főtitkár, Ursula B. Marvin szerkeszté¬ 
sében 1990. augusztusában megjelent az 
INHIGEO tájékoztató kiadványának, a Newslet- 
ternek a 22. száma. Ebben a szerkesztői előszó 
után az új vezetőség névsorát, maid az 1987-ben 
Pisában jóváhagyott kibővített al^szabályt kö¬ 
zölték. Ezt követően az INHIGEO washingtoni 
szimpóziumáról olvashatunk. A jövőbeli tervek 

ismertetését egy cikk követi az lUHPS (Internati¬ 
onal Union of the History and Philosophy of 
Sciences) tevékenységéről. Ezután 21 beszámoló 
következik a világ különböző országaiban folyó 
tudománytörténeti kutatásokról és azok eredmé¬ 
nyeiről. A kiadványban megemlékezések és 
kó^vismertetések is olvashatok és közzé tették 
az iNHIGEO-tagok név- és címjegyzékét is. 

A Magyarországon 1987- 1988^an folyt tudo¬ 
mánytörténeti munkálatokról és eseményekről 
CsÍKY Gábor számolt be (19-21.old.). E beszámo¬ 
ló bevezetéseként Ursula B. Marvin a következő 
szavakkal méltatta a leköszönt főtitkár, a volt 
rendes, jelenleg levelező tag, Dudich Endre érde¬ 
meit: 1987 és 1989 között “...a magyarországi 
rendes tag, az INHIGEO főtitkára, Dudich Endre 
fáradhatatlanul dolgozott az INHIGEO ügyéért. 
Részt vett a a szimpóziumokon és egyéb rendez¬ 
vényeken. Levelezett az egész világgal, szerkesz¬ 
tette a Newslettert, rendszeresen, évente jelentette 
az INHIGEO munkáját az lUGS-nek és a válasz¬ 
táskor gondoskodott a szavazólapok szétküldésé¬ 
ről és összegyűjtéséről. Alaposan ismerte az 
INHIGEO feladatait és munkáját és ezen ismere¬ 
teit minden érdeklődővel készségesen megosztot¬ 
ta. Tevékenysége felbecsülhetetlen értékű volt az 
INHIGEO számára. Személyiségét és munkáját 
rendkívül nehéz lesz pótolni.” 

A Newsletter 22. száma (az előző számokkal 
együtt) 45432 leltári számon megtalálható a Ma¬ 
gyar Állami Földtani Intézet Könyvtárában. 

(hála) 

Ismertetések 

SZLABóí^KY Pál: új korszerű vizsgálati mód¬ 
szerek a méWépítésben — Műszaki - fejlesztési 
kiadvány. Mélyépítési Tervező Vállalat, Buda¬ 
pest, 1989. 158 oldal és 10 táblázat. /Kézirat/ 

Az ezredforduló vége előtt megjelent műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi problémák ma¬ 
gukkal hozták azol^t a szükségszerű feladatokat. 

amelyek alapján a kivitelezők a mérnöki létesít¬ 
ményeket mmél pontosabb, hasznosabb, moder¬ 
nebb, gazdaságosabb és környezetvédelmi szem- gontokból is megfelelő tervek alapján készítik. 

urópában a tervezésre több időt és pénzt áldoz¬ 
nak, mint sokfelé a többi földrészen. A jobb ter¬ 
valapon a kivitelezés pontosabb, gyorsabb és ol¬ 
csóbb. Ez az európai építkezések kivitelezési 
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stratégiája. 
A hármas felépítésű mimka az első kötetben 

az alapokat adja az olvasónak. A második kötet- 
bcti Icic cszítcskcnt speciális pcldákut tdlálimk* Al 
millió nárom részében a következő témák van¬ 
nak: 1. Geológiai felépítés, 2. Geológiai feltárá¬ 
sok, 3. Geoteennikai kiértékelés. 

1. A Geológiai felépítés c. fdezetben az egy¬ 
másra rakódott kőzetek időben rendszerezese, 
mmd a kőzetek összetételének vizsgálata szere¬ 
pei. A rétegződés, a szerkezetek, a kéregmozgá¬ 
sok megjelenési formái, valamint a vízmozgások 
és a kőzetek kapcsolata zárja a fejezetet. 

A különféle Korú rétegek kőzetösszetételének 
tulajdonságai keletkezésük után és a mérnöki be¬ 
avatkozás következtében, valamint a jelenkori 
természeti és környezeti hatásokra váltomak. Az 
idősebb kőzetek változásai: karsztosodás, tekto¬ 
nikai és vulkáni hatások, lepusztulás. A negyed¬ 
kori felszínformálódás mérnöki szempontú vo¬ 
natkozásai: a talaj-, kőzetlepusztulás, lerakódás, 
áthahnozódás, lejtőmozgáSj medervándorlás^ fel- 
töltődés, tőzegesedés, mtohomok lerakódások, 
árvizek lerakódásai, hegylábi törmeléldoípok és 
forrásvízi mészkő lerakooások, meder és barlangi 
bevágódások. Jelentős a képződött teraszok sze¬ 
repe. 

A rétegződés és a szerkezetek megjelenési for¬ 
mái és téroeli elhelyezkedése részletesen tárgyalt 
a szemléltető ábrakon. A szerkezeti elemek a 
fiatal laza kőzetekben talajfolyással, réteggyűrő¬ 
déssel és függőleges milfforepedezettséggel je¬ 
lentkeznek. A hidrogeológiai feladatokat érinti a 
vízmozgás és a kőzet-, talajszerkezet kapcsolata. 

2. A Geológiai feltárási módszerek c. fejezet¬ 
ben a technikai feltárásokat és a szellemi munká¬ 
val járó kiértékeléseket tárgyalja a szerző. Java¬ 
solt feltárási módszerek: mérnökgeológiai térké¬ 
pezés az archív anyagok felhasználásával, ma^- 
nírás és kőzetminta fddolgozás, fúrási és felszíni 
mérnökgeofizikai munld^ geológiai laborátóriu- 
mi vizsgálat, hidrogeológiai vizsgálat és geotech- 
nikai kiértékelés. A mérnökgeológiai t^kép se¬ 
gítséget nyújt az alapdokumentációhoz, a laérté- 
kelésekhez es a továobi tervezésekhez. 

A mérnökgeológiai térképek készülhetnek fel¬ 
színi, mélyföldtani, geotechnikai és hidrotektoni- 
kai váltóitokban. A különféle változatokon áb¬ 
rázolandó a rézsű-állékonyság, fejthetőség, teher¬ 
bíró, vízmozgó iránya, hévizes eredetű üregek, 
régi termálforrás és a régi vízfolyások, tórendsze¬ 
rek partvonala. A magmrások mérnökgeológiai 
célú kőzetminta feldolgozása kiegészül a fúrási 
geofizikai kiértékelésewcel. A karotázs vizsgála¬ 
tok mellett a felszíni mérnökgeofizikai kutatások 
alapjó következtetni lehet a törésvonalak kimu¬ 
tatására, vízszivárgásokra, üregekre, eltakart kő¬ 
zetek és a szennyezőanyagok elterjedésének ki¬ 
mutatásra. A geofizikai mérések közül felhasz- 
nálandók az ekktromos, mágneses, radiológiai, 
szeiziml^, magnetotellurikus, rádiófrekvenciás 
lyukbőség szelvényezéses és a termoszelvénye- 
zéses módszerek. A geológiai laboratóriumi vizs¬ 
gálatok segítik a szoros Kőzet-, talaj-, fizikai és 
mechanikai, valamint a rutin geológiai vizsgála¬ 
tokat. Ezek lehetnek a mikrominermogiai, szem¬ 
csealak összetételi, tufigén kőzetek meghatározá¬ 

s, vékonycsiszolat értékelés, mikropaleontoló- 
giai, geokémiai és a geotechnikai célú nidrológiai 
vizsgálatolc 

3. A Geotechnikai kiértékelés c. fejezetben a 
földtani felépités műszaki célú szelvényábrázo¬ 
lásként a szelvényeken és ábrákon az idősebb 
képzóményektől a felszínig mutatja a fiatalabb 
képződményeket. Gyakorlati példákat mutat a 
munka a földtani okokra visszavezethető károk¬ 
ról. A fúrásszelvények komplex geotechnikai Id- 
értékelésénél az információ értéke többszörösre 
fokozható és gyorsíthatja a geotechnikai ered¬ 
mény produkálását, valamint ellenőrzési folya¬ 
matot tartalmaz a fúrási munkák 10-30%-os nö¬ 
vekedésével. ^ összedolgozott rétegsor javított 
réteghatárt, kőzetnevet és földtani leírást ad. A 
geotechnikailag értékelt fúrásszelvények jelzik a 
vetőzónákat, kőzettani vezető szinteket és a hid¬ 
rogeológiai értékeléseket. A geotechnikai célú 
tefoonil^i térképeken Eltüntetik a feltételezett és 
a biztos vetőket, a haránt töréseket, a nagy tekto¬ 
nikai mozgásol^t^ a mikrotektonikai aemtokat, a 
terepen és a bányákban mért tektonikai adatokat. 
A fúrásokban a különféle kőzetekben megállapí¬ 
tott, szerkezetre és településre utaló észldéseket 
is rögzítik a különféle változatú tektonikai térké¬ 
pek. 

A mGÓzerteni munka jól használható a mér¬ 
nökgeológiai és hidrogeoIogiai tervek készítésé¬ 
nél. 

Dr. SiPOSS Zoltán 

Zentay T.—Vitális Gy. Magyarország talaj¬ 
javító ásványi nyersnyagai. Magyar Állami Föld¬ 
tani Intézet Módszertani közlemények XI. kö¬ 
tet, 1987/1 120 oldal, 13 táblázat, 15 ábra. 

Az elmúlt évek, évtizedek alatt életünkben a 
vegyszerek (kemikáliák) használata meghatáro¬ 
zóvá, néha túlnyomóvá vált. Ez napjainkra felbo¬ 
rította azt az ökológiai egyensúlyt, mely az embe¬ 
ri kultúra, a földművelő mintegy tízezer éves 
története során alakult ki. Veszély oe került az élet 
alapját biztosító bioszféra. Amíg a túlzott műtrá¬ 
gyázással néha látványosan nőttek a termésered¬ 
mények, a növényvédőszerekkel, gyomirtókkal 
könnyebbé vált a mezőgazdasági munka, nőtt a 
termelésbiztonság, megteremtődhetett a nagy¬ 
üzemi termelési mód, addig a talajaink vészesen 
leromlottak. 

A talaj az az egyetlen szilárd természeti erő¬ 
forrás, mely megújulásra képes. Lassan azonban 
életereje annyira legyengül, nogy képtelen már a 
megújulásra, így veszélybe kerülnek mindazon 
élőlények, a növényzet, az állatvilág, ó a jelenle¬ 
gi ismereteink szennt legfejlettebb élő szervezet: 
az ember, melynek élete “alapját” a talaj jelenti. 
A talaj elfertőződésével egyenes arányban nő a 
talajvíz-, illetve ivóvízkészletünk veszélyeztetett¬ 
sége is. 

A talaj, melyet élőnek tekintünk, egy olyan 
eleven, önszabályozó rendszer, melyben bonyo¬ 
lult folyamától^ mozgások, áramlásol^ keringé¬ 
sek, anyagcserék zajlanak le. Egy maréknyi talaj¬ 
ban töhb az élőlény, mikroorganizmus, mint az 
emberiség teljes lélekszáma. 
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E parányi szervezetek léte szoros kölcsönha¬ 
tásban van a felettük lévő környezettel, állatvilág¬ 
gal, emberi léttel, kultúrával. Ebbe a harmonikus 
egységbe avatkozott be az ember, “termé- 
szetátmakító” tevékenységével. 

Ennek egyik eredménye, hogy 1945-től napja¬ 
inkig a mezőgazdaságilag művelt terület naeysá- fja hazánkban mintegy 1 millió hektárral. 7,D mil- 
lóról 6,5 millióra csökkent. A maradóiul sem 

gazdálkodtak jó gazda mó<h‘ára a termelőszövet¬ 
kezetek, állami gazdaságok. Talajaink szerves¬ 
anyagkészlete veszesen lecsökkent, a fokozott 
műtrágyázás következtében elsavanyodtak, mik¬ 
roelemtartaléka fokozatosan kimerült. Pusztítja 
az erózió, defláció, a nagyüzemi termelésből adó¬ 
dó tömörödés, belvízveszély. Talajaink 53 %-a 
javításra szorul. Ugyanakkor évente a javításra 
szoruló talajok alig fél ezrelékét- egy százalékát 
javítják csak. Ennek nem a talajjavító anyagok 
köre és készlete szab határt, hiszen a rendelkezés¬ 
re álló talajjavító anyagkészletből évente csak 
kevesebb mmt egy ezrea százalékot(!) termelnek 
ki. 

A Magyar Állami Földtani Intézet korábbi, 
mélyen gyökerező hagyományaira alafjozva ele¬ 
veníti fel agrogeológiai tevékenységét. Ennek 
egyik első eredménye a Magyarország talajjavító 
ásványi nyersanyagairól szoló összefoglalj. A 
szerzők több évtizedes kutatási és adatgyűjtési 
anyagukat rendezték sajtó alá. Munkájuk, ahogy 
az e^zóban is megfogalmazták, elsősorban a 
földtudományi és agrjszakemberek részje ké¬ 
szült. A módszertam útmutató fontos kézikönyv 
azon geológusok számára, akik kutatásaik során 
a mezőgazdaságban hasznosítható nyersanya¬ 
gokkal találkoznak. A gyakorló mezőgazdászok, 
meliorációs s^kemberek szám ja hasznos isme¬ 
reteket ad arról, hogy talajjavításra milyen ásvá¬ 
nyi nyersanyagok mlnak rendelkezésre, hol sze¬ 
rezhetők be, milyen hatással számolhatnak alkal¬ 
mazásuk során. 

A könyv számos történeti kuriózumot tartal¬ 
mazó összeállítást ad a földtani képződmények 
mezőgazdaságban történő felhasználásáról. 
Nagyváthy, rnNYi, INKEY, Treitz munkássága 
jelenti azt az alapot, melyre jelenlegi talajjavítasi 
lehetőségeink épülhetnek. 

A talajjavítás jelenlegi helyzetét tárgyaló feje¬ 
zetben a talajjavítás fogalmának különooző defi¬ 
níciói után ismertetik a mechanikai (m jyforga- 
tás, altalajlazítás, talajcsövezés, drénezés, lecsa- 
polás, homokozás, réteges homokjavítás, agyag- 
terítéses homokjavítás, rónázás, öntözés) kémiai, 
biológiai talajjavítás lehetőségeit. 

Napjaink hazai talajjavítási tevékenységének 
ismertetését a gyakorló gazdászok számára is jól 

mellett a talajok pH viszonyait illetve javítási 
lehetőségeiket bemutató térképek is kiegészítik az 
anyagot. 

A gondok felvetését követően azonban választ 
adnak a megoldás lehetőségére is. Négy kivágat¬ 
ban mutatjm be a savanyú és szikes talajok javí¬ 
tására alJ^lmas és reménybeli nyersanyagok el¬ 
terjedését. 

Külön felhívom a figyelmet arra a gondosan 

megszerkesztett ábrára, mely a talajjavítás alaku¬ 
lásának helyzetét mutatja be 1947-tol. Jól látható, 
hogy amíg 1960-70 között évente 80-100 ezer ha 
volt az évente javított terület, addig 1970-től ez 
30-40 ezer ha-ra csökkent, messze alatta maradva 
annak, amennyivel évente romlanak talajaink. Je¬ 
lenleg még az állapot fennmaradását. Konzerv¬ 
álását sem tudjuk biztosítani. 

A könyv jelentős terjedelemben, 77 oldalon 
ismerteti a talajjavításra számba vehető nyers- 
anyagol^t, amelyeket a szerzők korábbi publiká¬ 
cióiból is ismert felosztásban tárgyalnak. 

K jelenleg h^znosított nyersanyagok körében 
a karbonátos kőzeteket, (mészkő, édesvízi mész¬ 
kő, márga, lápi m^ziszapj a löszt, gipsz-ahhidri- 
tet, lignitport, lápi eredetű szervesanyajgokat, tő¬ 
zeget, lápföldet, kotut ismertetik. Jelenig ezek a 
szabvánnyal is rendelkező nyersanyagok jelentik 
azt a biztos bányászati háttérrel, feldolgozóiparral 
rendelkező talajjavító nyersanyagbázist, amellyel 
a négy legfontosabb talajhiba: a szikesedés, sava- 
nyosodás, szervesanyag- és kolloidhiány pótolha¬ 
tó, javítható. 

A távlatilag hasznosítható nyersanyagok kö¬ 
rében három földtani képződmény szerepel: hu¬ 
muszt, vagy más szerves anyagot tartalmazó, 
szervetlen Kolloidokban gazdag nnomkőzetlisz- 
tes anyagok (a Prettenhoffer módszer alap- 
anyaga) a zeolit és az alginit (olajpala). Az alginit 
és a zeolit 235 millió tonnás földtani készletüldcel 
a mintegy 1400 millió tonnányi összes talajjavító 
készletül kb. 17%-ot képvisel. A két nyersanyag 
sorsa a jó példa, hogy amíg néhány eve meg a 
távlatilag hasznosítható nyersanyagok kategóná- 
ában szerepelt, a földtan es mezőgazdaság között 
dalakított céltudatos kutatási-mjlesztési tevé- 
cenység eredményeként jelenleg már a hasznosí¬ 
tott anyagok közé tartoznak. Mindkét nyersanyag 
közös tulajdonsága, hogy a talajjavítás mellett a 
mezőgazdaság számos más területén (növényter¬ 
mesztés, állattartás, földkeverékek stb.) is hasz¬ 
nosíthatók. 

A harmadik kategóriában a vizsgált nyers¬ 
anyagok, a dolomit, dolomitisz^, bentonit, hu- 
mmsavtartalmú barnakőszén, eroművi pernye és 
meddőhányók anyagának vizsgálati, eze^el kap¬ 
csolatos kísérleti eredményei szerepelnek. 

A negyedik kategóriában a kis mértékben vagy 
nem vizsgált perspektivikus nyersanyagokat tár¬ 
gyalják a szerzők. Itt a foszfont, kálituía, kálitra- 
cnit, fonolit, illit, perlit, dolomitos sziderit mező- 
gazdasági hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata 
szerepel. 

A négy bontásban potenciális talajjavító 
anyagként összesen 26 féle ásványi nyersanyagot 
tárgyalnak a szerzők. A csoportosításból adódóan 
egyes nyersanyagok helyzete változhat, a tala|ja- 
vitási igények, az ökonómiai szempontok miatt 
egy íehet^égként szereplő nyersanyag “előre” 
lephet, s fordítva, egy hasznosított nyersanyag 
jelentősége lecsöl^ennet. 

A könyvben a szerzők több évtizedes saját 
kutatási erekményei, tapasztalatai mellé szerve¬ 
sen beépítették a mezőgazdasági hasznosítható 
nyersanyagokra vonatkozóan más kutatók, kuta- 
tohelyeK eredményeit is. 

A könyvet kereken 200 tételes, gondosan 
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összeállított irodalomjegyzék zárja. 
E módszertani közleménnyel egy, a földtanig 

mezőgazdasági irodalomban eddig egyedülálló 
hiánypótló anyagot jelentetett meg — 500 pél¬ 
dányban — a Magyar Állami Földtani Intézet. A 
könyv igényesen megírt; több évtizedes kutató¬ 
munka eremnényeire épülő, iól szerkesztett, jól 
tagolt, a hivatkozásokat Korrektül közlő, könnyen 
áttekinthető mű. Tudományos és kézikönyvként 
történő hasznosíthatósága mellett az oktatásban is 
bizonyára jól használható lehetne, ha a kertészeti 
illetve agrar egyetemeken, valamint a budapesti 
tudományegyetemen az önálló agrogeologiai 
képzés is megindulhatna. 

Dr. Solti Gábor 

Zentay T. a Duna-Tisza köze,déli részének 
agrogeolódai értékelése. Magyar Állami Földta- 
m Intézet Módszertani közlemények. Budapest 
1989. (2) 112 o. 19 ábra, 19 táblázat 

A Magyar Állami Földtani Intézet két éven 
belül már második agrogeológiai tárgyú módszer¬ 
tani közleményét jelenteti meg. Ami^ 1987-ben a 
szerző dr. VlTAUS György társszerzővel Magyar- 
ország talajjavító ásványi nyersanyagai címmel 
átfogo anyagot jelentetett meg, addig most sző¬ 
kébb Imtatási területéről, a Duna-Tisza köze déli 
részéről adta közre több évtizedes munkásságá¬ 
nak eredményét. A terület agrogeológiai értéke¬ 
lésének különleges súlyt ad, hogy a vizsgált táj¬ 
egység hazánk egyik legkedvezőtlenebb termő¬ 
helyi adottságú részé. 

Az alacsony kolloid és szervesanyagtartalmú, 
rossz víz- és tápanyaggazdálkodású homoktalajo¬ 
kon a mezőjgazdasagi termelés minden évben 
nagy próba ele állítja a gazdálkodókat. A talajmű- 
veles, a növénytermesztés gondjait segíti, a ter- 
meléls biztonsagát erősíti a szerző több évtizedes 
munkásságának eredményeit összefoglaló mun¬ 
ka. A kutatás során a komplexitás elvét figyelem¬ 
be véve együtt vizsgálta a talaj és az alatta,lévő 
talaiképzo kőzet fizikai-kémiai jellemzőit. így a 
gyakorlati agrárszakemberek szamára megbízha¬ 
tó választ, segítséget ad, hogy a terület adott tala¬ 
ján milyen javításokkal növelhető a termésered¬ 
mény, hol van a terméseredmények gazdaságo¬ 
san elérhető felső határa. 

A módszertani munka 11 fejezetre oszlik. A 
terület kutatástörténeti áttekintésé, agrárföldtani 
viszonyainak értékelése után nagyobb részt szen¬ 
tel a szerző a tápanyaggazdálk^as a^ogeológiai 
értékelésének, a imkroelemellátottsagn^. A szá¬ 
mos talajtani, ásvány-kőzettani, röntgen- és szín- 
képelemvizsgálat kiértékelése alapján kitűnt, 
hogy a homoktalaj korábban egységes fogalom¬ 
körébe rendkívül sok, változatos termékenységű 
talajtípus tartozik. 

Á talajok genetikájáról tisztázódott, hogy ho¬ 
mok alapkőzet feletti talajtípusok felsőpleiszto¬ 
cén futóhomok és lösz külónoöző arányú keveré¬ 
kéből állnak. Az ásványtani vizsgálatok a kvarc 
túlsúlyát igazolták, míg a 2 núkron alatti agyag¬ 
frakcióban az illit az uralkodó. A színképvizsga- 
latok adatai a talajok mikroelemhiányára hívják 

fel a figyelmet. Az elvégzett vizsgálatok igazol¬ 
ták, hogy a homoktalajoK genetikája, fizikai, ké¬ 
miai, ásványtani, talajtani jellemzői, valamint ter¬ 
mékenysége között szoros összefüggés van. 
. eljárást 

táp^yaggaz- 
ctit ásványok¬ 

ban gazdagabb, magas humusztartalmú, helyben 
fellelhető talajjavító anyaggal történő talajjavítá¬ 
si, ú.n. Prettenhoffer módszert kombinálta ró- 
názással. A fenti módszer mellett ismerteti a ho¬ 
moktalajok javítására potenciálisan legalkalma¬ 
sabb talajjavító, talajkondicionáló anyag, az algi- 
nit hasznosítási lehetőségét is. A kutatási eredmé¬ 
nyek alapján hatékonyan tervezhető a Duna-Tisza 
kózi homokhátság talajainak javítása. Az eredmé¬ 
nyek azonban más homokterületekre is adaptál¬ 
hatók és kijelölhetők azon területek, ahol na¬ 
gyobb tápanyagigényű növények term^zthető^ 
vagy ahol nagyobb meliorációs beruházások ki¬ 
vitelezése inaokolt. 

A munkát részletes, a területtel foglalkozó ku¬ 
tatók számára jó támpontot adó irodmomjegyzék 
zárja. 

AENTAY Tibor munkája igényesen megírt, 
hosszú évek kutatómunkájának eredményeit köz¬ 
readó, az agrogeológia speciális részét, a homok¬ 
talajok kutatását, javítását, korszerű felfogásban 
tárgy ló mű. 

Az anyag a szerzőnek a Magyar Tudományos 
Akadémián megvédett kandidátusi disszertáció¬ 
jának átdolgozott, kibővített változata. Az, hogy 
a Földtani Intézet a Módszertani közleményelc 
sorozatában jelentette meg, utalás arra, hogy mind 
a kutatók, mmd a gyakorlati szakemberek számá¬ 
ra hasznos kézikönyvet adott közre, amely széles 
szakmai körök érdeklődésére tarthat számot. 

Dr. Solti Gábor 

Magyarország földtani érdekességei.!: 
600.000. Szerkesztette és kiadja a Központi Föld¬ 
tani Hivatal, Dank Viktor. Szerkesztőbizottság: 
Dank Viktor (elnök), Albu István, KECSKEMÉp 
Tibor, Kéri János, Kordos László, RátÓTI Benő, 
Tardy János. Lektor: BoHN Péter és HÁMOR 
GÉZA. Készítette és sokszorosította a Kartográfiai 
Vállalat, Budapest, 1989. 

Hegy- és vízrajzi térképen, mint alapon a jelek, 
mellette kis színes ábrák: kövületek illetve tájké¬ 
pek. Ezek az ott található illetve látható jellegze¬ 
tességet mutatják be. Az ország dél kelti határa 
mellett fennmaradt helyen két részlettérkép van, 
ugyanilyen módon adiusztálva: Budapest és a 
Balaton, a környékével. 

A jelmagyarázat a következő jeleket tartal¬ 
mazza: ősmaradvány; ásvány; kőzet; barlang; bá¬ 
nya; földtani tanösveny; szénhidrogén; forrás; hé¬ 
vízkút — hévforrás; egykori lelőhely, bánya; für¬ 
dő; múzeum; világ-, európai-, helyi jelentőségű; 
jellegzetes pontok; formakincs, képződmény. 

A térkép hátoldalán a grafikává! ábrázolt föld¬ 
tani objektumok felsorold található. Sorszám, 
utána a jelleget megadó jelmagyarázati jel, ezt a 
jelentőséget mutató jel, majd a térképen a háló 
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betű- és számjele követi, ez után a rövid definició, 
a község, végül a látogatíiatóságra utaló jel követ¬ 
keznek, egy-egy sorban. 

Ezeket a grafikával ábrázolt objektumokat a 
jelmagyarázat jelei szerinti fejezetekben, sor¬ 
számmal ellátva találjuk. így az ősmaradvány 
lelőhelyek 50, a barlangok 9, a bánfák 9, a vizet 
mocsarak 27, a formatóncs, képződmény 37, az 
ásványok 9. a jellegzetes pontok 2 sorszámot 
tüntetnek feí. A csak jellel ábrázolt eej^éb földtani 
érdekességek és bemutatóhelyek fejezete nem 
sorszámozott 62 tételt sorol fel. Van továbbá a 
hátoldalon egy földtörténeti kortáblázat, millió 
éves skálával. Ez utóbbi csak magyarul, míg a 
többi fejezet teljes terjedelemben, de ugy^'gy a 
térkép címe, a jelmagyarázat is angol, német és 
orosz nyelven is olvasható. 

Örönunel üdvözöljük ezt a kiadványt, úgy is, 
mint a titkolózás végál És úgy is, természetesen, 
mint egy nélkülözhetetlen, tömeges terjesztésben 
Idvánatos, régi adósságot. Olyat, aminek eddigi 
hiánya kiáltoan mutatott rá elmaradott állaTO- 
tunkra azokban az években, amikor a művelt világ 
régen propagálta már természeti értékeit. Azokat, 
amiknek megóvásában, bemutatásában, ábrázo¬ 
lásában annyi követni való példát állított s amik¬ 
ből ott már politikai mozgalmak találtak maguk¬ 
nak tevékenységi területet. 

Kifejezendő óhaj, hogy e térkép — vagy javí- 
tott-bővített újabb laadása — mindig, mindenütt 
hozzáférhető es kapható legyen, aholannak helye 
és ideje van. Továobá, hogy járuljon hozzá ez az 
első összesítés ahhoz, hogy magán a lelőhelyen 
rendezett, de legalább elfogadható viszonyok fo¬ 
gadják az oda látogatókat! 

Kasza? A. 

Moore, C. H. : Carbonate Diagenesis and 
Porosity (A karbonát-diagenezis és porozitás) 
Developments in Sedimentology 46. Elsevier, 
Amsterdam-Oxford-New York 1989. 338 p. 

A könyv a louisianai Állami Eaton Rouge-i 
Egyetem és az oklahomai Tulsai Olaj és Gáz 
Tanácsadó Testületnek a karbonátok ipari alkal¬ 
mazási kutatási programja keretében tartott előa¬ 
dásai alapján készült. Az előadások és így a könyv 
célja is a gyakorló geológusokkal és az egyetemi 
hallgatókul a karTOnát-diagenezist és annak be¬ 
folyását a karbonát-porozitas fejlődésére megis¬ 
mertetni. Ez az ásványtan, a kőzettan, a geokémia 
és a hidrológia számara óriási feladat. 

A könyv mindezeknek úgy tesz eleget, hogy 
az egyik legjobban használható összefoglaló, rö¬ 
vid, tömör, de szinte a témakörrel kapcsolatban 
minden lényeges kérdéssel foglalkozik. Anyagán 
nagyon jól érződik, hogy több éves tanfolyam 
kiforrott anyagát tartalmazza. A mindennapi 
munkában és a gyakorlatban előforduló legfonto¬ 
sabb kérdésekre ad feleletet. Kilenc fejezetre ta¬ 
golódik. 

Az első fejezet a karbonát és a sziliciklaszt 
lerakódási rendszerek összehasonlításával és ter¬ 
mészetével, illetve különbségeivel foglalkozik, 
majd kitér a karbonátok FOLK-féle osztályozásá¬ 

ra, illetve nevezéktanára. 
A következő fejezet a karbonát-porozitás osz¬ 

tályozását és az egyes porozitástípusokat mutatja 
be. A fejezetben dsősorban a Choquette-Pray- 
féle porozitási rendszerezést veszi át. 

A fejezet nagy érdeme, hogy minden egyes 
porozitastípusra igen szemléletes, jó fényképfel¬ 
vételt ad. 

A harmadik fejezet a porozitást módosító dia- 
genetite környezeteket veszi sorra, és azokat a 
tényezőket mutatja be. amelyekkel a földtani szel¬ 
vényekben ezeket fel íehet ismerni. Kitér a tenge¬ 
ri, a metTOrikus és a felszm alatti környezetek 
jellemzőinek meghatározására; a víz kémiai 
összetétele és a porozitás összefüggéseire, pl. a 
niagnézium-tartalom és a póruswtöltő kris¬ 
tályalak kölcsönhatására; a stabil izotópok és a 
karbonátos környezetek kapcsolatára. 

A negyedik fejezet a tengeri diagenetikus kör¬ 
nyezetet részletezi a mélytengeri, a sekélytengeri 
cementációs folyamatot, a s^élytengeri cemen- 
táció felismerését, az árapályövi kar^nátos fo¬ 
lyamatokat, és a földtörténeti múlt hasonló karbo¬ 
nátos kömyezezetének felismerési lehetőségeit. 

Az ötödik fejezet az evaporitos tengeri diage¬ 
netikus környezetet tekinti at. Az érde&ődés elő¬ 
terében itt a sabkha-fácies és a dolomitképződés 
áll. 

A hatodik-fejezet a meteorikus vizek hatása 
alatt lévő környezet diagenezisének bevezetését 
tartalmazza. A fejezet a sótartalommal, a magné¬ 
zium és a kalcium arány hatjával, a meteonkus 
vadózus és freatikus karbonátok izotópjainak jel¬ 
lemzőivel foglalkozik. 

A hetedik fejezet tárgyalja a tulajdonképpeni 
meteorikus diagenetikus környezetet. Itt a könyv 
igen sok esettanulmányt mutat be. 

A nyolcadikfejezet a meteorikus, a kevert ten- 
eri és meteorikus vizek és a dolomitosodás kér¬ 
ését foglalja össze. Olyan ismert környezeteket 

von be tárgyalásába, mint pl. a dél-ausztráliai 
Coorong-laguna. 

Az utolsó, kilencedik fejezet a betemetődéses 
diagenetikus környezetet érinti. Foglalkozik a 
nyomással, a hőmérséklettel, a mélybetemetődés 
pórus-oldataival, a kompakcióval, a betemetődé¬ 
ses cementációval, a felszín alatti oldódással, az 
ugyanitt végbemenő dolomitosodással, a porozi- 
tas mélységgel bekövetkező előrejelzésével. 

A bemutatott fejezetek bizonyítják, hogy a 
könyv olyan munka, amely a karbonátos kőzetek¬ 
kel foglalkozó geológusolcnak nélkülözhetetlen, 
de az egyetemi oktatásban is jól használható, így 
mindenídnek melegen ajánljuk. Az 1990. évi ara 
fűzve, forintra átszámítva a mai árak mellett elvi¬ 
selhető, mindössze 3.465,-Ft. 

Dr. Molnár Béla 

Füchtbauer, H.: Sedimente und Sediment- 
gesteine, Sediment-Petrologie Teil ü., E. Schwe- 
izerbart'sche Verlagsbuchhandlung (NáGELE u. 

Obermiller) Stuttgart 1988. 1141 p. 

A három kötetből álló sorozat első kötete még 
1964-ben jelent meg először. A második kötetnek 
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ez a negyedik, teljesen átdolgozott, kibővített ki¬ 
adása. A néey kiadásból kettő angolul, kettő pe¬ 
dig németül jelent meg. A negyedik kiadás a 
korábbiaknál nagyobb teret ad a szedimentolóei- 
ának is . Ezért a tizenharmadik, üledékes szerke¬ 
zetekkel, és a tizennegyedik, üledékes környeze¬ 
tekkel foglalkozó rész teljesen üi, de sok újat 
tartalmaz a yíz^l és a mállással, valamint az 
izotóp geokémiával foglalkozó fejezet is. A 
könyv terjedelmes, a címoen foglaltaldcal részle¬ 
tesen foglalkozó, i^en jól illusztrált és szerkesz¬ 
tett kézikönyv. A könyv fő szerzője H. FOchtba- 
UER professzor a Bocnumi Egyetem földtani tan¬ 
székének volt vezetője, aki ma már nyugdíjas. A 
munka tükrözi az ő évtizedek alatt megszerzett 
korábbi gyakolati olajipari, majd későbbi oktatói 
tapasztalatait. FüCHTBAUER az előző kiadásokhoz 
kep^t a munka elkészítésébe most újabb szerző¬ 
ket is bevont. A munka tizennégy fejezetre tago¬ 
lódik. 

Az első fejezet a vizet, a második pedig a 
mállási lerakódásokat (telepeket) tárgyába. A 
harmadik rész a konglomerátumokkal es a brecs- 
csákkal foglalkozik. A konglomerátumok és a 
breccsák nevezéktanát, elterjedését, fajtáit, a 
szemcsék nagyságát, alakját es rétegződés! for¬ 
máit adja meg. 

A negyeaik a honiokkövekről szóló fejezet, 
amely a konglomerátumoknál és breccsáknál 
megismert rendszer terhit írja le és jellemzi a 
homokköveket. Néhány, csak a homol^öveknél 
alkalmazható módszert, pl. a kvarc vizsgálatánál 
a katódlumineszcens vizsgálatot is ismerteti. A 
homokkövet alkotó egyes ásványokat, beleértve 
a nehézásványokat is, részletezi. A szemcseösz- 
szetétel-elemzéseket, az elemzési értékek ábrázo¬ 
lási májait, az üledékkőzettani paraméterek szá¬ 
mítását, annak pRlEDMAN-féle diagramon történő 
elhelyezését és fácies-meehatározásra való fel- 
használását, a szemcsealíuc és felület pásztázó 
elektronmikroszkópos elemzését, a diagenezis és 
a homokkőporozitas témakörét írja le. 

Az ötödik az agyagásványok fejezete, amely¬ 
ben stabilitásukról, nyomelemeilo-ol, a vörös szí¬ 
nű üledékekről és a kőzetlisztekről ad képet. 

A hatodik fejezet a karbonátos kőzetek leírása. 
Ebben először a karbonátok rendszerét, majd a 
kalcitot, magnézium tartalmú kalcitot és az arago- 
nitot ismerteti. Ezt követően szól a karbonátos 
kőzetek röntgen, katódlumineszcens és izotópge¬ 
okémiai vizsgálatáról. A fejezeten belül a követ¬ 
kező rész a oiogén karbonátos kőzetek előfor¬ 
dulásával, fajtáival, a létrehozó alkotóelemeivel 
foglalkozik. Az utóbbi részben rendszertanilag 
végigveszi a karbonátot alakító élőlényeket. A 
továbbiakban karbonátokon belül a mészkövet 
részletezi, majd az izokémikus és allokémikus 
diagenezisüket, végül a pórusképződést írja le. 

A hetedik az evaporitok fejezete, amelyben 
kialakulásukról, tengeri és nem tengeri típusaik¬ 
ról, végül a sabkha evaporitokról olvashatunk. 

A nyolcadik fejezet a kovaüledékeket ismerte¬ 
ti. Először az ásványtani és geokémiai alapokat, 
majd a kova szervezeteket és elterjedésüket, vé- 
güla diagenezisüket részletezi. 

A kilencedik rövid rész az üledékes foszfátkő¬ 
zeteket ismerteti, a foszfátképződés mechanizmu¬ 

sát, a foszfáttelepek típusait, a tengeri, szárazföldi 
és mállási, illetve reziduális foszfátkőzettípuso¬ 
kat. 

A tizediky ugyancsak rövid rész az üledékes 
érctelepeket íija le. Először a képződési körülmé¬ 
nyekkel, a divergens lemezhatárok és a szubduk- 
ciós öv ásványaival, a mélytengeri és az édesvízi 
mangángumóldcal, a toriatokkal, valamint a szá¬ 
razföldi mállási termékekkel foglalkozik. Ezt kö¬ 
vetően sorra veszi a vas, mangán, arany, réz, 
ólom-cinkérc és a barit, fluorit előfordulási típu¬ 
sokat. 

A tizenegyedik fejezet a tőzeggel és a szénnel 
foglalkozik. Megadja a szénkőzettani nevezék¬ 
tant, majd a tőzeg, a barnaszén és a kőszén kőzet¬ 
tani ismertetésére tér ki. Ezt követően a széntele¬ 
pek kéj)ződési környezettől függő kőzettani fel¬ 
építését írja le. A szenülési folyamat kőzettani és 
geokémiai válto^sainak ismertetésével és az al- 
^Imazott szénkőzettani ismeretekkel zárja a fe¬ 
jezetet. 

A tizenkettedik fejezet a pirokl^ztikus kőze¬ 
tek ismertetése, a kőzetnevezéktané, a piroklasz- 
tikus és hidrokl^ztikus folyamatoké, az erupciós 
kőzetbombáké és az egyéb erupciós termékeké, a 
hidroklasztikus és a tenger alatti lerakódásoké. 

A tizenharmadik fejezet, mint azt a bevezető¬ 
ben is említettük, a szállítási folyamatokkal és az 
üledékes szerkezetekkel foglalkozik. Ez a fejezet 
nem a hagyományos üledekkőzettan, hanem in¬ 
kább az ujabb tudományág, a szedimentológia 
része. A fejezeten belül az egyes szállítási rend¬ 
szerek és módok, valarnint Környezetek, és az 
általuk kialakított üledékes szerkezetek rövid 
összefoglalása található meg. 

A tizennegyedik fejezet a különböző üledékes 
környezeteket veszi sorra. Az utóbbi két fejezet a 
témakörről nem ad teljes átfogó képet. Míg az 
előző fejezetek kézikönyvként használhatók, ad¬ 
dig az utóbbiak csak rövid összefoglalást jelente- 
nelc és a szerző inkább csak a figyelmet hívja fel 
a lehetőségekre. 

A könyv jellemzőit összegezve megállapítha¬ 
tó, hogy az rendkívül magas szakmai színvonalú, 
nyomdatechnikailag fekete-fehér kivitelben ma¬ 
ximálist nyújtó, német alapossággal megírt mű. 

A kar^nátkőzetek diagenezisénél egy ma¬ 
gyar irodalmi adatra történő hivatkozás is találha¬ 
tó benne. A szerző Molnár B. —Szónok Y M— 
Kovács S. által stöchiometrikusan szárazföldi 
tavi dolomitnak határozott kőzet nagy rácsrende¬ 
zettségét emeli ki. 

A Könyv 1990. évi, forintra átszámított ára 
igen jelentős:9.207,-Ft. 

Dr. Molnár Béla 

Jankovió Slobodan: Szerbia érctelepei (Re¬ 
gionális metallogénia és az érctipusok telepkép¬ 
ződési körülméiwei) Kiadó: Bányászati-Foldtu- 
dományi Kar Gazdaságföldtani Tanszéke;A 
Földtani Kutatások Köztársasági Társadalmi Ala- 
pitványa; Beograd, 1990 

Az érckutatásban, az ércföldtani témakörben 
érdekelt kutatók figyelmetkeltő érdeklődéssel ve- 
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hetik kézbe a szép kiállitásü,jgondos nyomdatech¬ 
nikával készült eur^ahíru Jankovió S. pro- 
f^esszomak monográfia igényű könyvét. Aniint 
KOCH S. : "Magyarország ásványai" teljes spekt¬ 
rumú áttekintést nyújt a honi lelőhelyek ásványai¬ 
ról, paragenetikai jellemzőiről és keletkezesük 
körülményeiről, hasonló célzattal teszi ezt Janko- 
vió professzor Szerbia érctelepeinek litogenetikai 
— bizonyos közelítésben — lemezteWonikai- 
magmateírtonikai csoportosításával, ismertetésé¬ 
vel. A cirillbetüs alfabetikával írott 748 oldalt 
kitevő, 601 ábrával kiegészült mű 13 oldal terje¬ 
delmű angol összefoglalást, mindenki számara 
hozzáférhetőséget biztosit. 

A mű I-V fejezetből áll, fejezetenként bőséges 
irodalmi cikklistát tartalmaz: 
I. Szerbia fő tektonikai egységeinek jellemzői: 

1/ K-Szerbia kárpát-balkán övezete: 
a/ sztaroplaninai-, 
b/ centrális területek. 

2/ Szerb-macedoniai masszívum /SzMM/ 
3/ Vardár-öv, 
4/ Dinaridál^ 
5/ Pannóniai-medence, 
6/ Mezeta-platform. 

n. Telepgenetikai típusok és általános tektonikai 
környezetük: 

1/ Perm-triász interkontinentális riftesedés te¬ 
lepei, 

2/ Ofíolitok teleptípusai, 
3/ Szubdukciós-öv telepképződései, 
4/ Európa-Afrikai lemezkollizió magmatekto¬ 

nikai folyamatainak ércképződései, 
5/ Posztkolliziós ciklus neogén ércesedései. 

in. S^rbia földtani környezetének metallogene- 
tikai sajátosságai: 

1/ Potenciális ércesedés értékeléseinek általá¬ 
nos jellemzői, 

2/ K-Szerbia kárpát-balkáni területein: 
a/ proterozóos-prekambriumi, 
b/ ópaleozóos, 
c/ újpaleozóos, 
eV mezozóos, 
e/ harmadidőszaki, 
f/ nagyedidőszaki formációk telepei 

3/Vardár-öv 
a/ szerb-macedón masszívum, 
b/ ofíolitok, 
c/ harmadidőszaki mészalkáli magmatitok 

potenciális érctelepei, 
d/ neogén-medencék teleptípusai. 

4/ Dinári-öv érctelepei. 

rV. Szerbia regionális metallogenetikai egységei 
és szakaszai 

1/ Dák-ércprovincia 
2/ Kárpát-Balkán ércprovincia: 

a/ Ridány-Krepolyin-öv, 
b/ Homolya-Belyanicska-, 
c/ K-Szerbia Ny-i részének harmadidőszaki 
-negyedkorú telepei 

d/ Bori metallogenetikai-öv, 
e/ Porecsi-sztároplaniai - öv. 

3/ Szerb-macedoniai ércprovincia ércesedései: 
a/ ofíolitos képződményekben, 
b/ mezozoós üledékes-összletben, 
c/ harmadidőszaki szubvulkáni-, hipoabisszi- 
kus mészalkáli intruziókban, 
d/ neogén-medencék területén, 
e/ negyedidőszaki képződmények telepei. 

4/Dinári ércprovincia: 
a/ paleozoós környezet-, / pl. Drin-iváncsi 
körzet/-, 
b/ triász területek, 
c/ triász utáni mezozóos telepek, 
d/ neogén medencék főleg “nemére” kate¬ 
góriájú telepei. 

V. Szerbia jelentős telepeinek áttekintő tematikus 
ismertetése: 

Vas/Fe/ -,Mangán/Mn/ -,Króm/Cr/ -,Nik- 
kel/Ni/ -,Ón/Sn/ -,Réz/Cu/ -, Ólom-cink 
/Pb-Zn/ -, Bauxit/i^-, Antimón/Sb/ -.Mag¬ 
nezit -.Arany/Au/ és Úrán/U/ sorrendiséget 
követ. 

Az egyes érctelepek tárgyalását térképek, szelvé¬ 
nyek, részletes vegyelemzések sora teszi teljessé. 

Kiss János 

Vekerdi László: Természettudomány és mp- 
demség — Magyar Tudomány XCVI. kötet — Új 
folyam, X^ÖQV. kötet, 10-11. szám, 1989. októ¬ 
ber-november, pp. 916-926. 

Akár e^dig, Vekerdi László most is eredetit 
alkotott. Attelantése múlt és e századi termé- 
szettudomán)nmkról érdekes és megszívlelendő 
olvasmány. Mindjárt az első rnondat: “Terjede¬ 
lemben lenyűgöző és minőségében sem akamü- 
lyen tudománytörténetírásunk többsége a 19. szá¬ 
zadról szól, s ennek az irdatlan masszának akár 
futólagos áttekintése furcsa paradoxon képét vil¬ 
lantja lel: a szépen szaporodó évfordulós megem¬ 
lékezésekben, életrajzokban, monográfiákban 
valóságos tudományos héroszok szerepelnek, ám 
a magyar tudomány teljesítményeit a korabeli 
nyugat-európaihoz mérve, általában a szokásos 
"elmaradottságunkat" regisztrálja historiográfi¬ 
ánk." 

Ez így, folytatásával együtt, kissé lehangoló, 
de igazsaga kétségtelen. 

A cikk jelentős teret szentel a hazai földtannak 
s ennek során a Földtani Közlönynek is. Ebből 
vett idézet vezeti oda, ho^ az elmaradottság és 
modernség megítélésében ‘^valamelyest tisztánlá¬ 
tás csakis a szakmai részletek áttekintésétől re¬ 
mélhető s erre épp a honi földtan, már csak törté¬ 
netének részletes és kivételesen jó feldolgozása 
miatt is, kiválóan alkalmas.” 

Elfogulatlan szem olvasta szakirodalmunkat. 
Ezért szembeszökő, hogy a társulatunk emblémá¬ 
ján díszelgő dátum: 1841b nem szerepel ismerteté¬ 
sében. EHenben azt olvashatjuk, nogy ZlPSER 
1847. évi, soproni, javaslata után a Magyar Hírlap 
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1850. március 8-i számában jelent meg KUBINYI 
Ágoston felhívása magyar földtani társulat alakí¬ 
tására. 1850. július 6-an meg is volt az első köz¬ 
gyűlés^ az első szakülést peoig 1851. július 15-én 
tartottak. 

A recenzens ezt azért tartja figyelemre méltó¬ 
nak, mert társulatunk történetének ezt a kezdeti 
szakaszát a száz éves jubileum táján a minél ré¬ 
gebbi dátum keresése hatotta át. Ezt tetézte a 
negyvennyolcas szellem nyakassága, amely száz 
év távlatául hetykén és demonstratíve negligálta 
a királyi jóváhagyást. Historiográfiánknak ez a 
korsza^ nagyjából egybeesett a hazai irodalmi, 
tudományos es egyéb társulatok, egyesületek tö¬ 
meges és villámcsapásszerüen lebonyolított meg¬ 
szüntetésével, amit pisszenés nélkül vett tudomá¬ 
sul az ország. S ráaoásul a társulat nevének régies 
csengése is terhére volt a minél messzebb nyúló 
hagyományt feltáró korszak képviselőinek: évti¬ 
zedekre eltűnt a -honi társulatunk nevéből, s 
visszaszerzése hosszas szervezkedés eredménye 
volt utóbb. 

A cikk szépen végigvezet Szabó József, majd 
Peters személyiségén és szerepén, és rámutat, 
hogy a kiegyezés után a társulat foglalt állást a 
Bécstől független földtani intézet létesítése mel¬ 
lett, Szabó József és Zsigmondy Vilmos kezde¬ 
ményezésére. Gorove István miniszter ez után 
állította fel minisztériumában a földtani osztályt, 
majd 1869-ben létrehozták a M. Kir. Földtani 
Intézetet. Mindkettőt Hantken vezette. A hama¬ 
rosan felvirágzó intézet a rohamos fejlődés elle¬ 
nére sem tette soha fölöslegessé és nem szorított 
háttérbe a társulat működését, mutat rá a szerző. 
A Földtani Közlöny sMzadvégi szerepét értékel¬ 
ve mutat rá, hogy megnyilvánulási lehetőséget 
adott a szoros szalcmai Körön kívüli, ambiciózus 
kutatóknak is. Szabó József szerepének vizsgála¬ 
tában a szerző nem hagyja figyelmen kivűl a 
Borsszem Jankó karikatúráját sem. 

Tárgyilagos, de meleg az értékelés Hantken, 
KOCH, HOFMANN, KRENNER, SCHAFARZIK, INKEY 
szerepéről. Vekerdi L. rámutat, hogy emellett 
Selmecen is elsőrendű oktatás folyt, '^megérthet¬ 
jük tehát a geológia súlyát a kor honi művelő¬ 
désében. ”Nem véletlenül fordította Eötvös Lo- 
rand kivételes méréstechnikai és méréselméleti 
érzékenységét a honi föld gravitációs viszonyai¬ 
nak vizsgálatára." 

A továbbiakban magvas gondolatok olvasha¬ 
tók a földtannak a földrajzra gyakorolt hatásáról, 
kivált Lóczy személye vonatkozásában. A Bala- 
ton-monográfia egyetemes szerepére is fénycsó¬ 
vát irányít a szerző. A biológia szemrevételezése 
után általános fejlődési minták és törvényszerűsé¬ 
gek szemléje következik. 

A Magyar Tudomány e számában a dualizmus 
korának széles áttekintése fejeződik be ezzel a 
remek tanulmánnnyal. 

Kaszap András 

Spichalski, Czeslaw: A varázsvessző tudo¬ 
mánya. Radiesztézia a házban és a ház körül. 
Fordította: Tapolczai László, a fordítást az ere¬ 

detivel egybevetette: Trethon Judit. Háttér Lap- 
és Könyvkiadó, Budapest, 1990. 192 oldal, 82 
ábrával. Ára 118 Ft. 

Tudományt hirdet címével a könyváradat évé¬ 
nek ez a jellegzetes terméke. A kulturális gátsza¬ 
kadás által ránk zúdult szenny áradatában tudo¬ 
mánynak hirdeti magát az átlátszóan primitív 
szélhámosság. A több évtizedes szigorú cenzúra 
kétségtelenül hasznos mellékhatása volt, hogy 
nem kellett meglmzdeni a hiszékenyek b^sapa- 
sára és megfejésére építő fércműveldcel. A köny- 
kiadás fegyelmezett rendszere csaknem teljesen 
megkimélt bennünket az ilyenektől. Most meg 
ránk szakadt s mi immunhianyban szenvedünk e 
téren is. A sterilen tartott légkör nem vértezte fel 
a könyveket vásárló közönségét azzal a szelektáló 
készséggel, amire az óriási kmálat mellett elkerül¬ 
hetetlenül szükség van. Hiszen a napok egy perc¬ 
cel sem lettek hosszabbak s az emberélet még 
rövidebbé is vált e tájon. 

Lengyelből fordították a könyvet. Időpocséko- 
lás ugyan, mégis érdekes végigolvasni. Diagnó¬ 
zissá érik a lapokon előrehmadva a felismerés, 
hogy a nagy jóindulattal “tartalomnak” nevezett 
szöveg milyen ügyesen mutatja magát XX. szá¬ 
zad vegineíc. Rendre sorjáznak a szalddfejezések 
idegen szavai. Az ábrák műszaki rajznak vaimak 
álcazva. Az eljárások leírásai a műszaki leírások 
szokásos rendjét imitálják. A hivatkozásokban a 
köztudat számára tiszteletreméltó fogalkozások 
űzői szerepelnek (X.Y. mémöle, N.N. atya, Z.R. 
doktor), és persze kísérletekről, vizsgálatokról, 
számításokról van szó. Még egy képlet is van a 
köiwvben! 

Ha nem talkálkoznék az ember a telekbirtoklás 
divatjának elterjedése óta a varázsvesszősök fo¬ 
lyamatos kártételeivel, szót sem érdemelne a do¬ 
log. Tudománytörténetünkből meg tudjuk azt is, 
hogy a nagyon jól csengő Johannes Walther né v 
viselője, halle-wittenberd profe^zor, öreg korá¬ 
ban varázsvesszősé lett. Bizonyára van a dolog¬ 
ban tehát valami misztikus, ami vonzerővé válhat. 
A tudatos szélhámoskodást éppen a titokzatosko¬ 
dás árulja el, ami a varázsvesszős hidrogeológiai 
tanácsadást mindmáig könillengi. Mindezek is¬ 
meretében is mélyen lesújtó az a színvonal, ami 
ezt a könyvet jellemzi. 

Nem erdemes rá sok szót vesztegetni. Csak azt 
kell nagy szomorúsággal megállapítani, hogy 
üres képzelgések töltik la a 192 oldalt, szövegben 
és ábrákon. Az általános iskola felsőbb osztálya¬ 
iban tanított természettudományos irmeretek oő- 
ségesen elegendők ahhoz, hogy bárki felháboro¬ 
dottan kérje számon azokat a nagy képű fontosko¬ 
dással előadott zagyvaságokon. Sehol, egyetlen 
egyszer sem tűnik ki a sorokból, hogy szerzője 
valaha is megjegyzett volna valamit a 11-14 éves 
gyermekek sz^ára jól befogadható, alapvető 
törvényszerűségekből. Magasabb —középisko¬ 
lai— fokról nem is szólva! 

Az már nem is szabad, hogy megütközést kelt¬ 
sen, hogy a jelenségekként előadott képzelgések 
közül egynek sem ónajtja okát, magyarazatat adni 
a tudálef cos stílusú szerző, hanem konzekver^n 
megmarad a deklaráció szintjén s a képtelensége¬ 
ket evidenciákként tűnteti fel. 
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Szakmai körünkbe kiváltképpen a hidrogeoló- 
gia territóriumára tolakszik be ez a sarlatánság, de 
szégyent hoz általában a természettudományokra. 
EzA persze nem olyan diszciplinák, amelyeknek 
apologétára lenne szükségük, mégis fennkólt szo¬ 
morúságról adhat számot a recenzens, lapozgat¬ 
ván a fordításként is gyenge kiadványt. 

Kaszap a. 

What They Saw in Hungary. British and Ame¬ 
rican Travellers About our Countiy. Relations in 
Periodicals and Documents. (Mit láttak Magyar- 
országon. Brit és amerikai utazók hazánkróL Be¬ 
számolók folyóiratokban és dokumentumokban.) 
Szerkesztette, a bevezetést írta: ZÖLD Ferenc. Vá¬ 
logatta: KelecsÉNYI Gábor. Magyar Könyvki- 
acfók Egyesülése, Budapest, 1988. 

Vita tárgya szakkörökben, hogy Skóciai Szent 
Margit anyja, Agatha, Szent István lánya volt-e, 
vagy csak rokona, vagy még az sem. Eadmund 
Ironsíde angolszász kiialy két fia, Eadmund és 
Edward Magyarországra kerültek s az utóbbi fe¬ 
lesége volt a kétséges rokonságú főrangú hölgy . 
A középkori angol és magyar dinasztia közötti 
rokoni kapcsolatok legjolm példája ül, Béla fel¬ 
esége. 

A kapcsolatok így kezdődő sorában találunk 
rá a bennünket közelebbről érintő vonatkozásokra 
a XVn. és XVin. században. Sir Anckew Mel- 
VILL 1664-ben részt vett a szentgotthárdi csatá¬ 
ban, ám ekkor már a többség tudományos felderí¬ 
tési céllal, hivatalos megbízásból vagy diplomáciai 
küldetéstói jött ide, illetőleg utazott at az országon. 
Az útleírások pontatlanságait felváltotta a tények 
ismertetése, az ország természeti kincseinek tájé¬ 
koztatás céljától törénő felmérése: ugyanezt tette 
különben nem egy német, maid francia utazó is. 
“A csodálatos magyar és erdélyi bányák, melyek 
Európában a leggazd^abbak” vonzották ide 
JohnBaptist MERiNt, a filozófia és az orvostudo¬ 
mány doktorát, aki nem törődve a lehetséges ve¬ 
szélyekről kapott bécsi “felvilágosítássar. Po¬ 
zsonyié hajón utazott az éppen oda igyekvő kato- 
nákkxm együtt, onnan lóhaton, négy szekerező- 
höz csatlakozva, a török megszállta vonalaktól, az 
akkori vasfüggönytől kissé északra végigjárta a 
hegyes-völgyes Felvidéket, az arany-, eziist- és 
rézbányákat, s tudományos részletezéssel ismer¬ 
tette, amit látott és hallott: van itt 22 karátos arany 
is, a magyar antimon a legjobb; írt a zöld és kék 
vitriolról —kénsavról—, az ásványvizekről, “me¬ 
lyeket a emberiség javára lehetne fordítani”, de 
megemlítette a lakosság nyomorát is, a faházakat 
és szalmakunyhókat, s az ezekhez illő házi felsze¬ 
reléseket, az egyszerű emberek félelmét az idege¬ 
nektől, hiszen annyi más nemzetből való katona 
fordult már meg kózöttük, nem is kedvelik ott a 
messziről jöttét, a nemesek viszont nagy csodáló- 
ik. John Baptist Merin az első angol utazó, aki a 
szemtanú hitelességével, hosszan írt az egykori 
Magyarországról. 

r669-ben ^ward Browne orvos a londoni 
Royal Society-től azt a megbízást kapta, hogy 
egyhónapos utazása során érdeklődjék Magyar¬ 

ország ásványai, forrásai, meleg fürdői, sóbányái 
és féméi, főíee aranya, ezüstje iránt, szerezzen 
Idtűnő magyar Kénsavat, amely itt kristályosán ta¬ 
lálható; úja le az erdélyi sóbányákat, igaz-e, hogy a 
magyar b^yákban nundenütt van higany és kén; 
prÓD^jon meg magyarországi és ausztriai levelező¬ 
ket találni a Royal Society számára a filozófia, ma¬ 
tematika kémia és főleg a fizika területéről. Megfi¬ 
gyeléseit és eredményeit az angol utazó apjának. Sir 
Inomas BROWNE-nak leveleloien továbbította, aki 
a2^ a Royal Society első titkárát, OLDENBURGot 
tájékoztat^, az meg sa angol utazónak küldött di¬ 
csérő levélben nyugtázta mindezt Az apa maga is 
utasításokkal látta el fiát, egyszer arra kérte, tudja 
meg “milyen kő volt az, amely Szent Istvánt m^- 
kövesítette, kvarckavics vagy hasadó terméskő .a 
válasz ismeretlen. Edward Browne a már bejárt 
észak-magyarországi útvonalon, Pozsonyon, Győ¬ 
rön — “amely olyan síkságon fekszik, mmt a New- 
market kömh hangafíivés pusztaság” — Komáro¬ 
mon, a bányavárosokon at Kassáig jutott, aztán 
vissza Bécsoe. Négy év múlva kiadta útleírását 
/1673/, amelyből a mostani válogatás részleteket 
közöl. 

Magyarország hosszú időn át távolibbnak tűnt 
az angol utazók, mint Anglia a magyarok számá¬ 
ra. A török kiverése után az ide igyekvő vagy az 
országon csak átutazó angolok es mások első 
számú “útonállói” maguk a bécsiek voltak, félel¬ 
met keltő meséikkel, elrettentő történeteikkel. 
Metternich jó száz évvel későbbi, cinikus meg- 
j^gyzé^ a Becsnél, saját palotáján túl kezdődő 
Áriáról hosszabb keletű ellenszenv megfogal¬ 
mazása volt. Kétségtelen, Londontól nézve elég 
veszélyes kalandnak számított Bécsen túl merész¬ 
kedni, úttalan utakon, tengelyt marasztaló sárban, 
rablókban sem szűkölködő vad, erdős, lápos vi¬ 
dékeken át, de az ide vetődő már érezhette a 
régebbi idegenkedés oldódását, dicsérte a szíves 
vendégszeretetet, amire nem is számított; az erdé¬ 
lyi teljes vallási torleranciáról, a két haza termé¬ 
szeti lőcseiről már előbb is tudtak az angolok, de 
kitűnő kenyerünket és borunkat, jó lovamkat és a 
sok-sok jószágot, vadat, halat, vízimadarat csak 
most fedezték fel az utazók. 

A szép Lady Mary Pierrepont Wortley 
Montagu a londoni társaság egyik központi 
alakja, Konstantinápolyba tartó követ férjével 
együtt 1717.1.17-én vágott neki az ismeretlen őr- 
szagnak, bár Bécsben maga Savoyai Jenő, a leg¬ 
illetékesebb ember intette óvatosságra a téli Ma¬ 
gyarország viszonyait illetően. A jó szemű átuta¬ 
zó körülpiilantásával, életszerűen örökítette meg 
a látnivalókat, amely Lettersfrom the East (Leve¬ 
lek keletről) címen 1763-ban jelent meg, de Bécs¬ 
ben németül is, sőt még angolul is újra kinyom¬ 
tatták: Kazinczy németül elolvasta. A Lady em¬ 
lékét a füredi Anna-bálok árkádjának egyik már- 
vanyteblaja őrzi. 

Közel ótven éve már Edward BROWNE-nak is 
feltűnt, de Lady Mary után minden angol útleír^- 
ban szerepel m^d a magyar puszta. A vad szép¬ 
ségével megejtő, termékeny, de sokhelyt parla¬ 
gon heverő, fatlan, gyér lakosú puszta képe még 
a XDC. század harmincas-negyvenes éveiig is kí¬ 
sért az angol útleírásban, aztan, változott formá¬ 
ban, máig megmarad. 
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A XVin. század végéig, olykor még ezután is, 
angolok csak átutazóban fordultak meg nálunk: 
az ősi szárazföldi, kereskedelmi ütvonamn halad¬ 
va, lehetőleg baj nélkül akarták megúszni a nem 
veszélytelen vállalkozást, Konstantinápolyig 
vagy még tovább. Edward Browne megbízóját, 
a Royal Societyt valójában nem Magyarország 
érdekelte, csak bányái. Száz évvel később Inigo 
Born hasonló céllal utazott végig Magyarorszá¬ 
gon és Erdélyen /1769/, megtenette, mert ekkor 
már kiverték a törököt a két haza területéről. Főleg 
a Bánságban, Erdélyben és a Felvidéken járt, a 
Dunántúlon nem, ott nem volt me^nézm való 
bánya. De amíg a temesi Bánságba ért, a Nagy- 
Alfóldön kellett átjutnia^ Kecskemétet érintve. A 
hátszegi völgy gyönyörű, ez lesz majd kedvence 
PAGETnak is: az erdélyi arany-,vas-és sóbányákat 
már századok óta használják, Abrudbányán a ró¬ 
maiak is dolgoztak. Torda után Kolozsvár, Nagy¬ 
bánya, majclTokal következett, Szoniolnokon át 
Stósz, amely vasbanyájáról híres, aztán a szepes- 
ségi, onnan a dobsinai, rozsnyói s a már Edward 
Browne leírta selmeci és körmöci, Európa-szerte 
ismert bányák zárják a közel négy hónapos kör¬ 
utat. 

Végre, a XVÜI. század utolján, Róbert TOWN- 
SON ásványtudós, az edinburghi Royal Society 
tagja, az első brit utazó /1793/, aki Magyarorszá¬ 
got akarta körbejárni —megismerni. B^set csak 
mttában, s útleírása elsősorban rólunk szólt. Ö 
már szereik szakmánk tudománytörténetének 
lapjain eddig is. Könyve jellemzői: akkori hely- 
zetúnk megismerése, pontosság, mindenre kiter- 
fedő figyelem, gazdagon színezett, egy kicsit a 
nemzeti hiúságnak is hízelgő magyarsag-kép, él¬ 
vezetes stílus, az egykori életet bemutató kép¬ 
anyag. 

Széchényi Ferenc barátként fogadta. Előbb 
Sopronban látta vendégül, még Cenkre is kivitte. 
Soprontól úgy tíz kilométerre délnyugatra jó mi¬ 
nőségű szén, kőszénbánya található, 12 ember 
dolgozik benne: külföldi utazótól ez az első em¬ 
líti a dunántúli szénről. Bud^ az egyetem ter¬ 
mészettudományi wzközeit elég jónak találja, “ a 
könyvtár igen szép, de az újabb tudományos 
könyvek csaknem teljesen hiányoznak**. Az uta¬ 
zás Gödöllőn át Gyöngyös, Eger felé folytatódott. 
Bejárta és leírta az Aggteleki-barlangot is.: CSO¬ 
KONAI ennek fordítását Nagy Gábor barátjától 
szerette volna megkapni; magyarul jóval később, 
a Tudományos Gyűjteményben jelent meg (1820). 
Az^ Poroszló, innen át a Tiszán, Tiszafüred, 
majd a Hortobágy, ahol angol útleírásban az első 
említését találjuK a csárdának. Debrecen nem tet¬ 
szett TowNSONnak, de a református kollégium 
könyvtárában látott “két vagy három elefánt záp- 
fogat, egy jávorgímkoponyat és szarvasokat, eze¬ 
ket állítólag a Tiszában találták**. Nagyvárad kö¬ 
vetkezett, ^ol a közeli fürdőket is felkereste. Az 
ásványtudós aztán itt is, akárcsak a Dunántúlon, 
vagy ahol megfordult, kőzeteket vizsgált és írt le 

szakszerűen. 
Váradról Debrecenen keresztül föl Tokajba, 

aztán Mád, Tállya, Tolcsva, Sárospatak, Sátoral¬ 
jaújhelyen át Kassára s iimen végig a Felvidéken 
át vissza Bécsbe vezetett az öt hónapos út, s az 
útleírás itt ért véget. 

Róbert Townson Travels in Hungary with a 
Short Account of Vienna in the Year 1973 (Uta¬ 
zások Magyarországon, rövid bécsi beszámoló¬ 
val az 1793-ik esztendőben) című könyvét íróink 
közül többen ismerték. Kazinczy is szívesen ol¬ 
vasta Townson könyvét, s bár itt-ott tévedéseket 
vett észre benne, remélte, hogy WiELAND átülte¬ 
tésében ezeket a nála megforduló magyarok majd 
“megigazítják”; “ 15 frt sok: de TownsonÉRT nem 
sok.^bbet találtam benne, mint remény lettem” 
— írta Nagy Gábornak. Dessewffy József is jól 
ismerte. A Kedveskedő így jellemezte az angol 
írót: “Doctor Townson Róbert volt az első utazó, 
ki a 18-ik század végén Európával, ha nem is 
tökéletesen, de Jobban megismertette Magyaror¬ 
szágot” (1824). Hozzátehetjük: nemcsak a külföl¬ 
diéig hanem magyar olvasói számára is valóság¬ 
gal felfedezte Magyarországot, s a kötet illusztrá¬ 
cióival, melyekkel példát adott az övét követő 
többieloiek, méltó módon örökítette meg az egy¬ 
kori magyar életet, embereket, divatot, vidéket. 

A XVm. század legvégétől kezdve egyre több 
angol utazó fordult meg Magyarországon. Willi- 
am Hunter egy évvel Townson előtt csak rövid 
ideig járt errefelé, s a gyermekkorát élő magyar 
tudományt nem sokra becsülte. 

A Kongresszusról került hozzánk Richard 
Bright orvos, 1815-ben, Széchényi Ferenc, de 
még inkább FESTETICS György vendégeként. 
BRiGHTot nem annyira az ország természeti kin¬ 
csei érdekelték — bár írt egy tanulmányt a bada¬ 
csonyi és szigligeti vidék geológiai viszonyairól 
— mint inkább a fejlődés útjara lépő nemzet 
szellemi élete, amelyről külön, hosszabban óhaj¬ 
tott beszámolni, de a terv csak terv maradt. Útle¬ 
írásában a magyar nyelvről és irodalomről emlé¬ 
kezett meg bővebben. 

A geológiát bensőleg érintő útleírások ezzel 
elfogynak. A továbbiak közül magasan kiemelke¬ 
dik az erdélyi birtokossá lett John Paget, Wesse¬ 
lényi Polixéna férje, Hungary and Transylvania 
című kétkötetes útleírása (1839), amely London¬ 
ban négy (1839-1855), Lip^ben két (1842 és 
1845) kiadást ért meg, Amerikában angolul pedig 
1850-ben, Kossuth ódaérkeztét megelőzően elő¬ 
ször, legutóbb pedig 1971-ben (!) adták ki. A 
könyvből bő válogatás jelent meg végül magyarul 
1987-ben. Ebből a könyvből ismerte meg a nyu¬ 
gati világ Magyarországot századunk harmincas 
eveinek ujabb es egy letűnt világot utolsó pillana¬ 
tában ábrázoló leírásai megjelenéséig. 

Kaszap András 
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Főtitkári jelentés 
az 1986—1990-es időszakról* 

Dr. Halmai János 

Ismét eltelt, eseményekben de eredményekben is gazdag öt év. A 143. évébe 
lépett társulatunk hagyománya, hogy tisztűjításkor összegezzük mindazt amit 
közösen tettünk az elmúlt időszakban, remélve, hogy a hibák tanulságul szolgálnak, 
az értékek pedig serkentőleg fognak hatni a jövőben mindannyiunkra, a társulat 
életére. 

A beszámolási időszak alatt a társulat taglétszáma a következőképp alakult: 

1986 1987 1988 1989 1990 

1348 1260 1270 1250 960 

Szembetűnő a csökkenés mértéke 1990-ben. Ez részben magyarázható az elmúlt 
évben végrehajtott tagdíjemeléssel, részben pedig a számítógépes nyilvántartás miatt 
1990 közepén megkezdett tagsági revízióval. Ismerve — és elismerve — a központi 
nyilvántartásban meglévő hiányosságokat, úgy véltük, hogy elengedhetetlen, hogy 
a jövő jó munkájának érdekében a felmerült problémákat hosszabb időre igyekszünk 
megoldani. El kell mondani, hogy ez a vártnál hosszabb folyamat, de remélhetőleg 
1991 első félévének végre sikerül a teljes és talán problémamentes tagnyilvántartást 
elkészíteni. A társulat vezetőségének alapszabályban rögzített joga, hogy egy évi 
tagdíjhátralékban lévő tagtársunkat törölje. Ezt a csak több éves elmaradásban 
lévőkkel tettük meg. Közel 300 tagunkat éppen a napokban kértük fel ismét 
hátralékának rendezésére. 

Az elmúlt időszakban sok szervezet felülvizsgálta a tagsági viszonyokkal 
kapcsolatos régebbi döntéseit. Szeretném bejelenteni, hogy ez társulatunknál nem 
történt és nem fog ilyen megtörténni, ugyanis az elmúlt évtizedek alatt sem 
politikai, sem egyéb körülmények (külföldre távozás) miatt senkit nem zártunk ki 
tagjaink sorából. Ezt a kérdést — a külföldre távozókét ~ a kormány a magyar 
állampolgárság visszaállításával rendezte. 

Sajnálattal kell bejelentenem, hogy a quinquennium során 41 tagtársunktól kellett 
búcsút vennünk. Az elmúlt évi főtitkári jelentés óta: 

BiCS István 
Horváth Ernő 
Mészáros László 
MUNTYÁN István 
SURÁNYI Ernő 
Szántó Ferenc 

távozott örökre körünkből. 

"Elhangzotta Társulat tisztújító közgyűlésén, a Földtani Intézet dísztermében, 1991. március 13-án. 
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Az elmúlt öt év alatt a megelőző ciklus alatt működött, a „Társulati tevékenységet 
felülvizsgáló ” ad hoc bizottság ajánlásai, a ciklus elején a program bizottság és egy, 
a hosszú távú elképzelésekkel foglalkozó ad hoc bizottság javaslatai alapján — több¬ 
kevesebb sikerrel — igyekeztünk a társulati munkát, a társulat életét szervezni. 

Mint általában, ezen idő alatt is a nagyobb, főként interdiszciplináris témákkal 
foglalkozó rendezvények, ankétok, konferenciák vonzották a legtöbb érdeklődőt, 
annak ellenére, hogy a költségek jelentősen emelkedtek. 

Nagyrendezvényeink közül kiemelkednek vándorgyűléseink: 1987 Balatonszabadi, 
a Magyar Geofizikusok Egyesületével (MGE) közösen (A geológiai és geofizikai 
módszerek integrált alkalmazása a nyersanyagkutatásban és Magyarország földtani- 
geofizikai modelljének kialakításában); 1988 Eszak-Magyarország (Bükk—aggteleki 
régió új kutatási eredményei); 1989 Sopron, a MGE-vei közösen (nemzetközi 
litoszféra program, kisalföldi kutatási eredmények); 1990 Pécs (Mecsek hegység). 
Nemzetközileg is elismerést váltott ki az 1987-es COGEODATA Szimpózium, 
1989-ben a X. lAS európai meeting, és a 21. Mikropaleontológiai Kollokvium. 
Ezek a nemzetközi rendezvények nemcsak mint a hazai kutatások megmérettetői 
voltak sikeresek, hanem gazdasági oldalról is. 

A központi rendezvények krónikájához tartozik a Földtani természetvédelmi 
napokon történt részvétel, az MTA-val, MAFI-val közösen rendezett OTKA ülés 
és Bentonit Szimpózium is. 

A ciklus elején jó szándékúan elhatározott központi előadásokról be kell ismerni, 
hogy sikertelenek voltak. 

A Központi Földtani Hivatal kezdeményezésére 1989-ben kerekasztal megbe¬ 
szélést tartottunk a területi szervezetek keretében. Ez után egy bizottság elvégezte 
és írásban rögzítette a földtan-földtani kutatás komplex helyzetfelmérését. 
Megállapításaik azóta is időszerűek és sajnálatos, hogy azok részéről, akik döntési 
helyzetben vannak, érdemi lépés nem történt. Ez az esemény már átvezet ahhoz, 
hogy részleteiben ismertessük és elemezzük a területi szervezetek és szakosztályok 
munkáját. 

* * * 

Az Alföldi Területi Szervezet az öt éves periódus során 54 rendezvényt tartott. 
Ebből 18 ankét, 30 előadóülés, 1 szakmai továbbképző, 1 műszerbemutató, 1 
klubnap, 3 terepbejárás. Rendezvényeinken 1915 fő vett részt, tehát rendez¬ 
vényenként átlagosan 35,5 fő. Az elhangzott előadások száma 343 volt. Ebből 
témakörök szerinti bontásban 

szénhidrogénföldtani 57 
kőzettani 18 
geokémiai 31 
agrogeológiai 12 
geomatematikai 162 
őslénytani—rétegtani 10 
mérnökgeológiai 10 
természet- és környezetvédelmi 22 
hidrogeológia—hévíz 11 
egyéb 10 
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Megegyezzük, hogy a kőzettani, geokémiai, geomatematikai témakörök sok 
szénhidrogénföldtani vonatkozású előadást is tartalmaznak. 

A fennti adatokból kitűnik, hogy a területi szervezet rendezvényei nagy számuk 
ellenére relatíve sok érdeklődőt vonzottak annak ellenére, hogy ez legtöbbjük 
esetében a területi széttagoltság miatt utazással Járt együtt. Rendezvényeiket 
elsősorban Szegeden, Szolnokon, de évi egy alkalommal Debrecenben, Kecskemé¬ 
ten, egyszer-egyszer Hajdúszoboszlón, Orosházán és Kiskunhalason tartották. 

A nagyobb kiemelkedő rendezvényeket társszervezővel {Szegedi Akadémiai 
Bizottság [SZAB] földtudományi szakbizottsága. Kiskunsági Nemzeti Park 
igazgatósága. Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály, Geomatematikai 
Szakosztály, Ifjúsági Bizottság, Magyar Geofizikusok Egyesülete alföldi csoportja, 
SZKFI, DAB, Fizikai Szakbizottsága, Hidrológiai Társaság, KSH-SZÜV stb.) 
közösen szervezték. 

Az elmúlt öt év talán le^elentősebb eseménye a Szegedhez kötődő geomatematikai 
ankétok hagyományának megteremtése, mely a Magyarhoni Földtani Társulat 
Geomatematikai Szakosztálya megalakulásához vezetett. 

Résztvettek nagyjelentőségű nemzetközi rendezvények szervezésében. A Szegeden 
rendezett COGEODATA Workshop (1987), a Szedimentológiai Kongresszus 
kirándulásainak megszervezése (1989) emlékezetes marad sokak számára. 

Fontosnak tekintjük a természetvédelem és környezetföldtan, hidrogeológia—hévíz 
hasznosítás, agrogeológiai témakörök megjelenését a területi szervezet szakmai 
palettáján. 

Természetesen területi adottságai következtében legfontosabb témakör továbbra is 
a szénhidrogénföldtan volt és reméljük még jó ideig marad is. 

A Budapesti Területi Szervezet elnöksége 1986. januárjában olyan öt éves 
cselekvési programot állított össze, melynek célkitűzése kettős volt: 

— Budapest és környékének földtani kutatásairól beszámolók, előadások, ankétok 
tartása — kirándulások szervezése. 

— Országos jelentőségű témák általános és speciális jelleggel, előadások, illetve 
ankétok formájában való bemutatással. 

A cél az volt, hogy minél élénkebb vita keretében megismertessék a legújabb 
kutatási-vizsgálati eredményeket a hazai közvéleménnyel. A témák jellegétől 
függően valamelyik területi szervezettel, illetve szakmai szakosztállyal együttes 
rendezvények megtartására törekedtek. 
A főbb rendezvények listája rendkívül imponáló: 

Gipszkutatási ankét 
Budapest—Rózsadomb műszaki-földtani ismertetése 
Ofiolit sorozatok sajátosságai 
Nyugat- és közép-mátrai kutatások ankétja 
Nemzetközi rendezvényeken bemutatásra kerülő előadások zsűrizése (KBGA, 

lUGS) 
BME Ásványtan és Földtan Tanszék 125 éves emlékülése 
Magyarország tektonikai modelljei 
A Dunántúli-középhegység tektonikája 
Bős—Nagymaros mérnökgeológiai kérdéseinek ismertetése 
Kubai, vietnami expedíciók és az afrika-utazók beszámolói 
III. Országos Bányaföldtani Ankét 
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Nyersanyagkutatás és iparágak földtani szervezetei, ezek helyzetének megvitatása 
A Velencei-hegység érckutatási eredményei 
A földtani távérzékelés eredményei 
Az Alpok és a Bakony szerkezeti kapcsolata 
A budai vonal tektonikája 
A Kárpát-medence miocén tektonikája. 
Kirándulást vezettek a Budai- és Pilis-hegységbe a rétegtani és tektonikai kérdések 

megoldására, valamint a Mátra és Velencei-hegységbe az érckutatás eredményeinek 
térben és fúrási maganyagon való bemutatására. 

A fenti időszakban összesítve a rendezvények statisztikai adatai a következők 
voltak: 

Előadások száma 93 
Résztvevők 956 
Hozzászólók 124 (10 %) 

A látogatottság változó. A nagyobb átfogó, regionális előadásokon általában 50—90 
fő jelent meg, míg a speciális előadásokon csak 10—20 fő érdeklődő volt. A 
legmagasabb létszám 93 fő, a legkisebb 4 fő volt. A hozzászólók aránya a kis 
létszám mellett relatíve magasabb volt. Annak ellenére, hogy a látogatottság 
csökkenő tendenciát mutatott, mégis közérdekű átfogó témák esetében a szakem¬ 
berek érdeklődése és vitakedve kedvezőbb a korábbi évekhez képest. 

A taglétszám az elmúlt öt évben jelentősen csökkent, kereken 800 főről 500 főre, 
melynek oka elsősorban a középkorú szakembergárda fizetési nehézségeire 
vezethető vissza. 

•• 

Összegezve: a Budapesti Területi Szervezet a főbb célkitűzéseit teljesítette, a 
nagyobb átfogó rendezvényekkel sikerült a szakemberek aktivitását fokozni. 
Reméljük, hogy a jövőben újabb ötletekkel, érdekesebb előadásokkal és jobb 
szervezéssel sikerül a társulat budapesti tagjainak szakmai továbbképzését, 
informálását fokozni. 

A Dél-Dunántúli Területi Szervezetnek az elmúlt választás (1985. november 12.) 
óta végzett tevékenységét úgy jellemezhetjük, hogy — lehetőségeikhez mérten — 
igyekeztek aktívan közreműködni a dél-dunántúli régiót érintő műszaki-természet- 
tudományi-gazdasági célok és feladatok megvilágításában, megfogalmazásában. Ezt 
a célt szolgálták regionális, valamint a testvéregyesületekkel, más intézményekkel, 
szervezetekkel, bizottságokkal stb. közösen szervezett rendezvényeik. 

Ezek közül a következő témaköröket — melyekkel több előadás is foglalkozott — 
lehet kiemelni: 

— a Ny-mecseki érckutatáshoz kapcsolódó eredmények (20 előadás); 
— a hazai feketekőszén-kutatással összefüggő új földtani ismeretek (16 előadás); 
— építésföldtani és építőipari nyersanyagkutatási eredmények (13 előadás); 
— agrogeológiai vonatkozású kutatási eredmények bemutatása (8 előadás); 
— környezetvédelmi, környezetföldtani, környezetgazdálkodással kapcsolatos 

feladatok (12 előadás); 
— geomatematika és számítástechnika földtani alkalmazásával foglalkozó 

tanulmányok (6 előadás); 
— szénhidrogén- és vízkutatás területén elért eredmények, lehetőségek és 

feladatok (10 előadás). 
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A földtan szakterületéhez kapcsolódó tudományágak művelőit tömörítő más 
tagegyesületekkel való együttműködés elmélyítését elsősorban közös rendezvények 
tartásával kívánták elősegíteni. Ebből a célból — a vonatkozó időszakban — a 
következő tudományos egyesületek területi szervezeteivel, csoportjaival, bizott¬ 
ságokkal voltak közös rendezvényeik. 

Társrendező szerv megnevezése rendezvény előadás 
száma 

Magyar Geofizikusok Egyesülete 8 15 
Magyar Hidrológiai Társaság 5 12 
Pécsi Akadémiai Bizottság 4 6 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 2 5 
Magyar Agrártudományi Egyesület 1 8 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1 2 
Közlekedéstudományi Egyesület 1 1 

Összesen: 22 49 

Ezen közös interdiszciplináris rendezvények szervezésével azt a feladatot kívánták 
megoldani, hogy a földtanhoz periférikusán kapcsolódó szakterületek illetékeseit 
tájékoztassák a földtani szektorban felhalmozott kutatási eredményeknek az 
eddiginél általánosabb, hatékonyabb felhasználása érdekében. Ezt a célt szolgálta 
több rendezvény is a következő témakörökben: 

— Pécs város 1:25000 méretarányú földtani térképének bemutatása; 
— Magyarország új földtani, mélyföldtani, vízföldtani, mérnökgeológiai, 

környezetvédelmi térképeinek bemutatása; 
— Paks környékének földtani-szerkezeti viszonyai; 
— Baranya megye díszítőkő előfordulásai és azok gazdasági jelentősége; 
— a karszt- és barlangkutatás gyakorlati jelentősége; 
— a Világbank Project keretében folyó alapfúrások földtani eredményei; 
— űrfelvételek földtani kiértékelése, különös tekintettel a Mecsek-hegységre; 
— izotóp- és veszélyes hulladékok elhelyezése; 
— mélybányászattal összefüggő hidrogeológiai-környezetföldtani kérdések; 
— a környezetgazdálkodás földtani alapjai; 
— a Kárpát-medencei földrengések elemzése; 
— kísérleti légigeofizikai mérések előzetes földtani eredményei; 
— a Balaton és környéke építésföldtani térképezésének tapasztalatai. 
A területi szervezet fontos feladatának tekintette a fiatal szakemberek és egyetemi 

hallgatók szakmai kultúrájának fejlesztését, önképzésüket szolgáló előadások 
megtartásának szorgalmazásával, különböző továbbképzéseken való részvételének 
segítésével. Ebből a szempontból kiemelten kezelték a matematika és számítástech¬ 
nika földtudományokban való alkalmazásának témakörét. 

Hasonló célt szolgált a „Bemutatkoznak az egyetemek” c. rendezvénysorozat is. 
Eddig két egyetemen folyó, ipari igényeket is figyelembe vevő oktatási, kutatási 
célkitűzések megvalósítási formáiról szerveztek tájékoztatót. 
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Ugyanezen meggondolásból támogatták az egyetemi hallgatók nyári termelési, 
terepi gyakorlatait, melynek eredményeképpen eddig is több tudományos és 
gyakorlati értékű szakdolgozat készült el. Lelkiismeretes, részletekre kiterjedő 
munkájuk eredményeként vált ismertté a pécsbányai külfejtésből a nagy figyelmet 
kiérdemelt tömeges őshüllő lábnyomlelet. 

A területi szervezet keretében a vonatkozó időszakban végzett műszaki, 
természettudományos munka bemutatására a következő táblázat szolgál: 

Megnevezés 

Év 
Összesen 

1986 1986 1988 1989 1990 

Rendezvény 18 18 9 3 5 53 

Előadás 43 30 20 25 27 145 

Előadó 58 38 27 29 43 195 

Résztvevő 105 132 52 70 37 396 

Vitában résztvevő 655 566 337 345 211 2114 

Bár a táblázat önmagában is sok mindent elárul, mégis több következtetést lehet 
levonni, melyek valamennyi területi szervezetre általánosíthatók: 

— a külső körülmények kisebb mérvű változása is alapvetően befolyásolja a 
társadalmi munkát; 

— a földtani kutatásra fordítható pénzügyi források beszűkülése, az energiahor¬ 
dozó ásványi nyersanyagok kutatásának és termelésének visszafejlesztése nem 
hatott serkentőleg tagtársaink tudományos munkásságára, a társulati életben 
való aktívabb részvételre; 

— a gazdasági, egzisztenciális, munkahelyi elbizonytalanulás rendkívül 
kedvezőtlenül hatott csaknem valamenyiünk szakmai, társadalmi tevékenysé¬ 
gére, annál is inkább, mivel ezen munkák munkaidőn túli igénybevételt is 
jelentenek. 

Az Észak-magyaroszági Területi Szervezet tagságát is, hasonlóan a bányászati 
centrumokhoz kapcsolódó többi területi szervezethez súlyosan érintették az elmúlt 
időszak főként gazdasági „eseményei”. Ugyanakkor a miskolci Tudomány és 
technika háza elkészültével működési körülményeik jelentősen javultak. 

Tevékenységük, immár hagyományosan, többnyire a Borsodi Műszaki Hetek 
keretében megrendezett ankétok (Földtani kutatási adatok felhasználása a 
népgazdasági tervezésben, Geostatisztikai módszerek a földtani kutatásban. Az 
északmagyarországi ásványi nyersanyagkutatás problémái, A nógrádi terület jövője, 
A környezetvédelem helyzete Észak-Magyarországon, Ás vány vagyonunk, mint 
nemzeti kincs), az őszi tanulmányutak (Bükkábrányi külfejtés, Hernád-völgy, 
Tokaji-hegység, Észak-Magyarország díszítőkövei. Bükk hegység) szervezésére 
koncentrálódott. E viszonylag nagyobb létszámot vonzó rendezvények mellett 
figyelmet fordítottak a szakülések, kerekasztalmegbeszélések és klubnapok 
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lebonyolítására. Az előadások száma 13—21, míg a résztvevő létszám 194—245 
között változott évenként. 

A Közép- és Észak-dunántúli Területi Szervezet elmúlt öt évi tevékenységének 
rövid összefoglalása a hagyományos számadatokkal kezdve: a beszámolási időszak 
nyitó létszáma 171 fő; záró létszáma 152 fő. 

Az elmúlt öt évben a vezetőség az éves programok összeállításánál a gazdasági, 
szakmai, tudományos információk folyamatos nyomonkövetésére törekedett, 
valamint a földtanhoz periférikusán kapcsolódó szakterületek szakembereinek 
tájékoztatására. 

Minden évben megrendezték a Közép- és Észak-dunántúlon működő földtani 
szervezetek tudományos közös beszámolóülését, a VEAB (Veszprémi Akadémiai 
Bizottság) Földtani Munkabizottságával közösen. A beszámolóülés témái a Közép- 
és Észak-Dunántúllal foglalkozó kutatóhelyek és vállalatok tárgyévi tevékenysége 
és kutatási eredményeik voltak. 

A határterületi kérdésekkel foglalkozó rendezvények egy részét a társulat más 
szervezeti egységeivel, más MTESZ tagegyesületekkel, akadémiai testülettel vagy 
intézménnyel közösen szervezték. 

Nézzük tevékenységüket a száraz adatok tükrében: 

1986 7 rendezvény 241 résztvevő 
1987 5 rendezvény 403 résztvevő 
1988 6 rendezvény 286 résztvevő 
1989 5 rendezvény 125 résztvevő 
1990 4 rendezvény 169 résztvevő 

Összesen 27 rendezvény 1224 résztvevő 

A 27 rendezvényből 5 beszámolóülés, 7 ankét, 10 előadóülés, 1 szimpózium, 1 
kerekasztalmegbeszélés, 2 vitaülés, 1 titkárválasztó közgyűlés. 

Néhány kiemelkedő rendezvény, amely a száraz adatok mögött van: 
— 1986-ban a Dél-dunántúli Területi Szervezettel közösen megrendezett 

Agrogeológiai ankét; 
— a VEAB földtani munkabizottságával közös előadóülés a vízföldtan témaköré¬ 

ben; 
— beszámolóülés az Ajka II.terület kutatási eredményeiről; 
— 1987-ben a Budapesti Szervezettel rendezték meg a bányaföldtani ankétot 

Alsóörsön, az ősz folyamán pedig JUGOVICS emlékülést tartottak Badacsony¬ 
ban a Tudománytörténeti Szakosztállyal; 

— ugyancsak 1987-ben a litosztratigráfiai vitaülés készítette elő az 1988-ban 
megrendezett szimpóziumot, amelyet egy szakmai kirándulás követett; 

— 1989-ben a Balaton ankét keretén belül mutatták be a Balaton-felvidék földtani 
térképezésének eredményeit, valamint szintén 1989-ben volt egy kerekasztal- 
beszélgetés a földtani kutatás és általában a földtan mint tudomány helyzetéről; 

— 1990 márciusában közös ankétot rendeztek a Magyar Hidrológiai Társaság 
Győr- és Komárom—Esztergom megyei területi szervezetével, a földtan és 
környezetvédelem kapcsolata címmel; 
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— Ugyancsak 1990-ben még egy ankétra került sor Tatabányán a szénbányák 
helyzetéről. 

Az Agyagásványtani Szakosztály 1985. október 7-én tartotta vezetőség választását, 
ezért működésükről szóló beszámolót is ettől az időponttól kezdődően tekintjük át. 

Az Agyagásványtani Szakosztály 1960-ban a gyakorlati munka szükséglete és 
elsősorban a Tokaji-hegységi kutatások igényei alapján alakult meg. A szakosztály 
működési körében összefogja azokat a kutatókat, akik az ország különböző 
kutatóhelyein az agyagásványok szerkezeti felépítésével, vizsgálati módszereivel, 
fiziko-kémiai tulajdonságaival, földtani, genetikai, teleptani, talajtani, mérnök- 
geológiai kérdéseivel, hasznosítási lehetőségeivel és egyéb, a témakörrel kapcsolatos 
problémákkal foglalkoznak. Az 1990-ben történt tagrevízió során 32 tagjelölte meg 
az Agyagásványtani Szakosztályt működési területeként, igaz azonban, hogy a 
tagság kisebb fele a felmérő kérdőívet nem küldte vissza a társulatba. A fent 
említetteken kívül 3 tiszteleti és két regisztrált tagunk van. 

Az elmúlt öt évről szóló beszámoló kiemelkedő eseményekről nem tud számot 
adni. Működésük szinte kizárólag szakülések megszervezésére korlátozódott, ezek 
száma 26 volt. Ezenkívül 2 — egy nap időtartamú — arvkétot szerveztek „új 
módszerek az agyagásványok vizsgálatában”, ill. „Kaolinos és bentonitos 
nyersanyagok földtani, előkészítési és feldolgozási helyzetképéről”. Rendez¬ 
vényeiken összesen 51 előadás hangzott el, de agyagásványtani témakörű előadással 
szerepeltek a központi előadóülésen is. Három esetben volt vendégük külföldi 
előadó, időrendi sorrendben StÖRR professzor Greifswaldból, Dr. SCHOMBURG 

Friedlandból és Jariv professzor Jeruzsálemből. 
A szakosztály profiljába tartozó témakörök tanúsítják, hogy több irányban is 

interdiszciplináris területen működik, ezért működésükre is jellemző, hogy gyakran 
más szervezetekkel közösen szervezik rendezvényeiket. Felsorolásszerűen a 
Földtani Társulat szakosztályai közül az Ásványtan—Geokémiai Szakosztállyal, a 
MTESZ-egyesületek közül a Szilikátipari Tudományos Egyesület finomkerámiai 
szakosztályával és a Talajtani Társaság a beszámolási időszak kezdetén megalakult 
talajásványtani szakosztályával, a Magyar Kémikusok Egyesületének termoanalitikai 
szakcsoportjával. Közös rendezvényt tartottak az MTA kolloidkémiai munkabizott¬ 
ságával is. 

Hazánkban az agyagásvány kutatás — részben jellegéből adódóan is — kevéssé 
koncentrált és koordinált. A kutatások különböző speciális területein csak néhány 
kutató dolgozik az ország különböző részein lévő kutató helyeken, vagy vál¬ 
lalatoknál, egymástól meglehetősen elkülönülten, ezért a hazai konzultációk mellett 
fontosnak tartjuk a nemzetközi kapcsolatok folyamatos fenntartását. Lehetőség 
szerint a szakosztály tagjai részt vesznek szakterületük nemzetközi rendezvényein 
és a környező országok agyagásványtani tematikájú nemzeti rendezvényein. 
Külföldön járt tagtársaik rendszeresen szakmai beszámolókat tartottak útjaik 
ereményeiről.Kapcsolatuk van az AIPEA-val (International Association fór the 
Study of Clays). Bejegyzett taságuk azonban nincs a nemzetközi szervezetben, ezért 
elesnek a szakterületük nemzetközi életével kapcsolatos információk folyamatos 
megszerzésétől és a tagsággal járó egyéb előnyöktől. 

A tényszerű megállapításokon túl sajnálattal kell megállapítani, hogy az előadók 
nagyon szűk körből kerülnek ki, és hogy nagyon kevés fiatal működik közre. 
Ugyanakkor a következetes munkájáért elismerés illeti a szakosztály vezetőségét. 
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^ _ 
A tematikus szakosztályok közül immár hagyományosan az Általános Földtani 

Szakosztály rendezvényei vonzzák a legtöbb érdeklődőt. 
A tárgyidőszakban időrendi sorrendben az alábbi, többnyire sikert aratott, nagyobb 

területet átfogó, vagy speciális problémákat részletesen bemutató, nagyobb lélegzetű 
rendezvényeik voltak: 

— 1986 — a Budapesti Területi Szervezettel és az Észak-Magyarországi Területi 
Szervezettel közösen: ankét „Nyugat és Középső Mátra” címmel; 

— 1987 — „Cikluskezdő üledékek vizsgálata és értelmezése” előadássorozat; 
— 1988 — a vándorgyűlés szervezésében és lebonyolításában részvétel, „Az 

Aggtelek-rudabányai hegység térképezési munkálatainak bemuta¬ 
tása” ; 

— 1989 — „Szemelvények Erdély geológiájából” c. előadássorozat; 
— 1989 — válogatás a szófiai KBGA kongresszus magyar előadásaiból; 
— 1989 — a Budapesti Területi Szervezettel közösen: „Tallózás a Szedimen- 

tológusok Nemzetközi Egyesülete 10. regionális konferenciáján 
résztvevő magyar előadások között”. 

Az elmúlt öt évben összesen 114 előadást tartottak, ami csaknem kétszer annyi 
mint az előző öt éves időszakban volt. Ebből 89 hazai, míg 25 előadás külföldi 
témákkal foglalkozott. Ide nem is számították bele a központi előadóüléseken vagy 
a vándorgyűlésen szakosztályi tárgykörben tartott előadásokat. 
Az előadások tematika szerinti megoszlása az alábbi volt: 

— kongresszusi beszámoló 2 db; 
— tektonikai 
— területi földtan 
— űtibeszámoló 
— magmatizmus 
— bauxitföldtan 
— rétegtan 
— geofizika 
— szedimentológia 
— ércteleptan 
— ipari ásványok 
— egyéb 

27 db; 
7 db; 
4 db; 
2 db; 
5 db; 
8 db; 
4 db; 
7 db; 
4 db; 
4 db; 

15 db. 

A külföldi témák országonkénti megoszlása a következő volt: 
— Európa: Ausztria 1 db, Csehszlovákia 1 db, Lengyelország 1 db, Románia 9 

db, Spanyolország 1 db, Svájc Idb; 
— Európán kívül: Afrika (ált.) 1 db, India 2 db, Kuba 4 db. Marokkó 1 db, USA 

1 db, Vietnam 2 db. 

Előadóik száma elérte a százat. Az öt év alatt négy külföldi előadót láttak 
vendégül. 

Előadásaikat 1986—87-ben az ELTE Szabó József termében, míg 1988. januárja 
óta a vezetőség elhatározása alapján költségcsökkentési és jobb szervezési okokból 
a Földtani Intézet dísztermében tartják, sikerrel. A látogatottság a nagyrendez¬ 
vényeken rendszeresen meghaladta a százat, míg az előadóüléseken a maximum 55 
fő volt, a minimum pedig 15. 
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A szakosztály életében fontos szerepet töltenek be a terepbejárások, tanulmányutak 
is, melyek a következők voltak: 

— 1986 — a Budapesti Területi Szervezettel közösen Mátra hegység! terep- 
bejárás az ankéthoz kapcsolódóan; 

— 1988 — a vándorgyűlésen kirándulás vezetés az Aggtelek—rudabányai 
hegységben; 

— 1990 — a rácosi vasúti bevágás megtekintése, gyűjtés. 
Nagy veszteség mindannyiunknak, hogy többszöri próbálkozás után sem tudták 

megszervezni a „Dunavölgy geológiája Budapest és Esztergom között” című 
kirándulást a kisszámú jeletkező miatt. 

A szakosztály az elmúlt időszakban a Budapesti Területi Szervezettel többször, 
míg az Észak-magyarországi Területi Szervezettel egy alkalommal tartott közös 
rendezvényt. Ezek az alkalmak elősegítették a jobb szakmai munkát és a kutatási 
területek kölcsönös megismerését. 

✓ 

Az Ásványtan-Geokémiai Szakosztály üléseinek látogatottsága átlagban 10—15 fő 
volt. Mégis szinte minden évre esett egy-egy nagyobb rendezvénye, kiemelkedő 
látogatottsággal. Ilyenek voltak: 

— az Ásványtani Enciklopédia bemutatása (1987); 
— A radioaktivitás jelentősége a földtani kutatásban (1988); 
— A kristályrendszerek osztályozása, és az Ásványtani-geokémiai módszerek 

alkalmazása a földtani kutatásban (1989); 
— Fekete palák (1990). 
A sikeres előadások (előadás-sorozatok), is bizonyították, hogy az inter¬ 

diszciplináris tárgyú, más szervezetekkel közösen rendezett szakülések szervezését 
kellene előtérbe állítani. 

A szakosztály keretében működött 1983 óta az Asványgyűjtő Szakcsoport, mely 
1988-tól nem végzett semmilyen tevékenységet. A jogi megszüntetése vagy a munka 
felújítása a szakosztály feladata. 

A Gazdaságföldtani Szakosztály ötéves statisztikája az aktivitás látszólagos 
csökkenését mutatja. Ehhez azonban hozzátartozik, hogy különösen a ciklus elején 
fontos feladatokat láttak el a Társulat és a MTESZ gazdasági bizottságában. Az 
ásványi nyersanyagok értékelése, az ásványvagyon nyilvántartás, a kutatási és 
bányaföldtani stratégiai kérdések előtérbe kerülésével a szakosztály tevékenységi 
körébe tartozó problémákat számos esetben központi szervezésű rendezvényeken 
vitatták meg. Kiemelkedő a piacgazdasággal kapcsolatos kérdésekről rendezett 
1991. januári ülésük, melynek résztvevő létszáma példa nélküli volt. A jövőben — 
a koncessziós rendszer kimunkálása után — aktivitásuk ismét felfelé ívelő lesz. 

A Geomatematikai és Számítástechnikai Szakosztály 1988. szeptember 22-i 
megalakulásának szükségességét és igényét jól példázza a rendezvények látogatot¬ 
tsága. Az elmúlt három év alatt 11 rendezvényükön 325 szakember vett részt. A 
megalakulás óta a szakosztály az alábbi működési alapelveket követi: 

— negyedévenkénti előadóülések; 
— negyedévenként számítóközpontok látogatása; 
— évente egy nagyrendezvény; 
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— szakmai kapcsolatok felvétele az alábbi szervezetekkel: OMBKE, Magyar 
Geofizikusok Egyesülete, Neumann János Számítógéptudományi Társaság, 
nemzetközi kapcsolatok kiépítése. 

A fenti hazai szakmai szervezetek közül az OMBKE és a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete pozitív választ adott, összekötőket jelöltek ki és közös rendezvények 
tartására tettek felajánlásokat. 

Az elmúlt időszak legsikeresebb rendezvénye a Földtani adatbázis ankét (1989) és 
a „Geotudományi számítóközpontok” sorozat mellett, az Alföldi Területi 
Szervezettel, és a MTA Szegedi Akadémiai Bizottságával és a JATE Természeti 
Földrajzi Tanszékével közösen, nemzetközi részvétellel 1990-ben megrendezett III. 
Geomatematikai ankét volt. 'Külön figyelmet érdemel a szakosztály nemzetközi 
kapcsolatainak fejlődése. 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály 1985 decemberében 
megválasztott vezetősége létrehozott egy 8 tagú, a főhatóságnál, az iparban, állami 
vállalatoknál, az egyetemen és kutató intézetekben dolgozó szakemberekből álló 
tudományos tanácsot. A tanács javaslatait meghallgatva és a vezetőség véleményét 
kikérve, még 1985 decemberében az elnök és a titkár kidolgozta a szakosztály 
ötéves cselekvési programját, ami a szakosztály munkájának öt éven át a 
vezérfonalát adta.A szakmai munka lényeges csomópontjait az alábbi rendez¬ 
vénytípusok jelentették: 

— tematikus ankétok, esetenként terepbejárással egybekötve; 
— regionális mérnökgeológiai szemináriumok, hazai és külföldi terepbejárással 

egybekötve; 
— munkahelyi látogatások; 
— előadóülések, kerekasztalmegbeszélések, klubdélutánok. 
A szakosztály céljául tűzte ki: 
1) vitafórumot biztosítani a népgazdaság legfontosabb, szakmánkat is érintő 

problémáinak; 
2) bemutatni a szakma egy-egy befejezett vagy még folyamatban lévő, de már 

kiforrott eredményeit; 
3) megismertetni Magyarország földtani-morfológiai egységeinek határon belüli 

és azon túli régióinak földtani, mérnök- és hidrogeológiai, valamint környezet- 
földtani problémáit; 

4) alkalmat adni a szakma hazai és külföldi művelőinek a hosszútávú, gyümöl¬ 
csöző kapcsolatok kiépítésére; 

5) lehetőséget nyújtani az előadott témák szakmai megméretésére és publikálásra 
való előkészítésére. 

Rendezvényeik szakmai színvonalát és népszerűségét biztosította a jó témavá¬ 
lasztás, az előadók és mindenre kiterjedő, alapos szervezés. 

Programjaikkal évente 8—10 alkalommal jelentkeztek, amely néha feszített, de 
még teljesíthető mennyiségnek számított. Ezeknek a programoknak nagy részét más 
egyesületekkel (Közlekedéstudományi Egyesület, Építőipari Tudományos Egyesület, 
Magyar Hidrológiai Társaság), a társulat más szakmai szakosztályaival és területi 
szervezeteivel közösen rendezték meg. 

A Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szakosztály szakmai munkájának részletes 
értékelését a rendezvény-típusok alapján, az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
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1. ) Tematikus ankétok: A nemzetgazdaság számára kiemelten fontos, a társtudomá¬ 
nyokat és a nagyközönséget is érdeklő témákat vitattak meg. Általában 
társegyesületekkel vagy társszakosztályokkal közösen rendezték meg ezeket az 
1—1 nagyobb témakör vagy régió sokoldalú bemutatásával. Tematikus ankétok 
mutatták be a veszélyes hulladékok és általában a hulladékok elhelyezésének 
(1987, 1990), a vonalas létesítmények (út, vasút) és alagutak (metró) építésének 
mérnökgeológiai problémáit, a műszaki földtan szerepét a mélyalapozásnál 
(1990), a műemlékek vonatkozásában (1990) és a jelenkori kéregmozgások 
vizsgálatát (1986). 

Régiók komplex mérnök- és hidrogeológiai, továbbá általános és környezet- 
földtani kutatását hivatott bemutatni az ankétok azon csoportja, melyet általában 
terepbejárás is követett. Ilyenek voltak: a Rózsadomb 0^86), Szentendre 
(1987), a Kiskunsági Nemzeti Park (1988), Bős—Nagymaros 3 alkalommal 
(1988, 1989 kétszer), Szekszárd, továbbá a balatoni régió (1989) és a budapesti 
világkiállítás szóbajöhető területeit (1990) bemutató rendezvényeik. Az ankétok 
átlagos látogatottsága 60—120 fő között volt. 

2. ) Mérnökgeológiai szemináriumokat kezdetben oktatási-továbbképzési jelleggel 
szerveztek, ahol cél volt megismerni hazánk egy-egy nagyobb tájegységének 
mérnökgeológiai, víz- és környezetföldtani problémáit. Ezeket a rendezvényeket 
olyan városokba szervezték, ahova előadás tartására a határmenti területeken 
dolgozó külföldi szakembereket is meghívhatták. Az általában 1—2 napos 
előadássorozatot, ahol a régióban dolgozó hazai kollégák mutatták be 
tevékenységüket, 3—5 napos határmenti, nemegyszer távolabbi bejárás is 
követett. Szemináriumaik rendezésében segítségükre voltak a társulat és a 
Magyar Hidrológiai Társaság helyi vezetői, az illetékes akadémiai bizottságok, 
és az lAEG Magyar Nemzeti Bizottsága, továbbá az úticélul kitűzött országok 
földtani intézeteinek kollégái. Megrendezték a debreceni szemináriumot, erdélyi 
terepbejárással (1986); a szegedi szemináriumot, Al-dunai kirándulással 1987); 
a bős—nagymarosi építkezés megtekintését (1988); a kárpátaljai expedíció 
kutatási területének megtekintését (1989-ben 2 alkalommal) és a horvátországi 
terepbejárást (1990). További 1 — 1 napos terepbejárásokat is szerveztek, 
1986-ban a lencsehegyi bányába és 1988-ban az aszódi hulladéklerakóhely 
megtekintésére. 

1986-ban a társulat iQúsági bizottságával közösen 3 napos mérnökgeológiai 
továbbképzést tartottak Noszvajon. 

Ez a rendezvénytípus volt a legnépszerűbb tagtársaink körében (55—120 fó). 
3. ) A munkahelyi látogatások egy-egy intézmény tevékenységi körének, szervezeti 

egységeinek és laboratóriumainak megismerését célozták: a Budapesti Műszaki 
Egyetem Ásvány-Földtani Tanszéke 1986-ban; a Hídépítő Vállalat 1987-ben; 
a BVM Barlangtani Intézet 1988-ban; a MÁÉI területi földtani szolgálatai 
1988-ban. 

4. ) Az előadóüléseket használták fel arra, hogy a külföldi vagy hazai szakmai 
rendezvényekre delegált előadásaikat fő próbaszerűén zsűrizzék, mint pl. a 
Kárpát-Balkán Geológiai Asszociáció kongresszusán (1989), a Földtani 
Világkongresszuson (1989) és az lAEG Konferencián (1990) bemutatott 
előadásokat.Előadóülés keretében emlékeztek meg 1986-ban a tragikus 
hirtelenséggel elhunyt KriváN Pál munkásságáról. Egy-egy érdekes kér¬ 
déscsoport részeredményét vagy előadóüléseken, vagy kerekasztalmegbes- 
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zéléseken mutatták be: 1987-ben a hulladékelhelyezés környezetföldtani 
vonatkozásait; 1988-ban Bős—Nagymarost; 1989-ben a miskolci lejtőmoz¬ 
gásokat; 1990-ben az árvízvédelmi gátak mérnökgeofizikai vizsgálatának 
eredményeit. 

Munkahelyi látogatások, előadóülések, kerekasztalmegbeszélések és klubdélutánok 
átlagos látogatottsága 25—35 fővel közepes volt. 
Az elmúlt öt esztendő rendezvényeiről összességében elmondható, hogy formailag 
sokrétűek, tartalmilag érdekesek és színvonalasak, látogatottságuk az átlagosnál Jobb 
volt. 

A szakosztály vezetőségi tagjain keresztül szoros kapcsolatot épített ki az lAEG 
Magyar Nemzeti Bizottságával, az INQUA és KBGA szervezeteivel. 

PiZ Őslénytani és Rétegtani Szakosztály elmúlt öt évének áttekintése során 
örvendetesen állapítható meg, hogy sikerült bizonyítaniuk, hogy a nevükben 
kifejezett tevékenység nem csak elvont, önérdekű alapkutatás, hanem igenis 
nélkülözhetetlen a regionális és nyersanyagfeltáró kutatásoknál. Ezt bizonyítják a 
szakosztályi ülések mellett nagyrendezvényeik: Ósföldrajz és lemeztektonika (1986); 
Tokaji-hegységi kutatási eredmények és terepbejárás (1987); Magyarországi 
paleogén medencék süllyedéstörténete (1988); Bükki és Balatonfelvidéki rétegtani 
ankét (1990) és a Paleobotanikai ankét (1990) is. A magyar paleontológiái kutatások 
elismerését jelentette, hogy 1989-ben megrendezhette a 21. Mikropaleontológiai 
Kollokviumot. Jelentősége miatt az erről szóló beszámoló a központi rendezvények 
között kapott helyet, bár a szakosztály szerepe a szervezésben és lebonyolításban 
elvitathatatlan. 

Fentieken tűi említésre érdemes, hogy üzleti vállalkozás formájában me^elentette 
a Nemzetközi Zoológiái Nevezéktani Kódex magyar változatát. 

A szakosztály ebben a ciklusban ünnepelte 25 éves jubileumát. 

A Szénkőzettani és Szerves geokémiai Munkabizottság — vezetőjének sajnálatos 
halála után — megszűnt. 

A Tudománytörténeti Szakosztály ötéves működése során 29 előadóülésen 72 
előadás hangzott el, továbbá 16 előadás külső rendezvényen és külföldön. Az 
előadások látogatottsága 10—45 fő volt. A 20. évébe lépett szakosztály tevékeny¬ 
sége ma, amikor sokszor lebecsüljük hagyományainkat, rendkívül fontos, hiszen a 
társulat és a szakmánk múltbeli értékeinek feltárásával és továbbadásával a ma 
nemzedékének a munkáját is segíti. 

A beszámolási időszakban a szakosztály, legtöbbször jubileumi megemlékezések 
(több esetben más szervezetekkel közösen) mellett az 1988-ban rendezett VI. 
Földtani tudománytörténeti napot, a Selmecbányán rendezett Magyar-szlovák- 
lengyel trilaterális szimpóziumon és az INHIGEO szervezet munkájában és 
szimpóziumain történő rendkívül aktív részvételt külön ki kell emelni. A 
Tudománytörténeti Évkönyv mellett a szakosztály elkészítette és me^elentette a 
XIII. INHIGEO szimpóziumra (1987, Pisa) a „Rocks, Fossils and History; Italian- 
Hungarian Relations in the Field of Geology” c., a XIV. INHIGEO szinpóziumra 
(1989, Washington) a ,^History of Mineral Exploration in Hungary Until 1945” c. 
kiadványokat, mint az Évkönyv különszámát HÁLA J., ill. CsÍKY G. és VITÁLIS Gy. 
szerkesztésében. Mindkettő komoly nemzetközi sikert aratott. Ezek mellett a szak- 
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osztály tagjai közreműködtek a „Magyar-amerikai földtudományi kapcsolatok” c. 
témakör feldolgozásában, mely a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 7. számában 
jelent meg. 

A szakosztály munkájának nemzetközi elismerésére példa, hogy az INHIGEO-nak 
Dudich Endre 1984—1989 között főtitkára volt, jelenleg pedig öt magyar tagja 
van: CsÍKY Gábor rendes tag, DUDICH Endre, HÁLA József, PÓKA Teréz és VITÁLIS 

György levelező tagok. 

* * * 

A társulat tevékenységében fontos szerepet kaptak az elnökségi bizottságok is. 
Az Alapszabály bizottság alapvető feladatot töltött be a MTESZ új alapszabályának 

kidolgozásában és a sok támadás ellenére a társulat új alapszabályának kidol¬ 
gozásáért folytatott erőfeszítéseiket elismeréssel kell illetni. Jelentős előrelépés 
történt az ügyrend kidolgozásában. Jelentem, hogy a bizottság azt elkészítette, 
elfogadása és életbeléptetése az új elnökség feladata lesz. 

Az Ellenőrző bizottság minden évben, többször a központi ellenőrzésekkel együtt 
elvégezte feladatát. Beszámolójukat a közgyűlés dokumentumaként a főtitkári 
jelentéshez csatoljuk. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy az Etikai, ill. a Fegyelmi bizottság a 
beszámolási időszakban munka nélkül maradt. 

A Földtani Közlöny szerkesztőbizottsága folyamatos munkával igyekezett a kiadás 
szakmai feltételeit megteremteni és megkísérelni a közel kétéves lemaradást 
„ledolgozni”. Sajnos az Akadémiai Kiadó most sem állt feladata magaslatán , ami 
felveti szükségességét annak, hogy talán új kiadót, nyomdát kellene keresnünk. 

A Gazdasági bizottság a beszámolási időszakban kidolgozta a jogi tagsággal 
kapcsolatos feltételeket és szerződéstervezeteket készített el. Intenzíven működött 
közre a MTESZ és a társulat új gazdálkodási struktúrájának kimunkálásában. 

Az l^úsági bizottság tevékenységi köre immár hagyományosan két tő irányra 
koncentrálódott: 

— továbbképző tanfolyamok (1986: Mérnökgeológiai szeminárium, 1989: 
Szedimentológiai továbbképzés); 

— „Első előadói ankét” szervezése (1986, 1988, 1990). 
Munkájuk elismerését jelenti, hogy ez évtől az „Első előadói ankét” hallgatói 

kategóriájában első helyezést elért fiatal tagtársunknak átnyújthatjuk a Kriván Pál 
Alapítványi Emlékérmet. A továbbképző tanfolyamok sikerei is talán hozzájárultak 
ahhoz, hogy az egyetemi továbbképzésben pozitív elmozdulás látszik. 

A közel 10 éves sikeres működés után határozott úgy a bizottság, hogy kilép a 
nemzetközi porondra. Ez év augusztusában fo^ák megrendezni a Fiatal geológusok 
első világtalálkozóját Budapesten. Ennek sikeres lebonyolítása és a fiatal szakem¬ 
berek jövőbeni támogatása érdekében a társulat ezévben létrehozta az Ijjúsági 
Alapítványt. 

A Nemzetközi bizottság működését mindig a rendelkezésre álló deviza- és 
forintkeretek határozták meg. A beszámolási időszakban összesen 63 tagtársunknak 
tudtunk teljes vagy részleges támogatást nyújtani. 

Az elmúlt évben (régebbi adatok a tőtitkári jelentésekben megtalálhatók) a 
következő rendezvényeken tudtuk képviseltetni magunkat: IX. RCMNS Kon¬ 
gresszus (Fodor László, Magyar Imre, NagymarosY András, Nagy Lászlóné, 
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KaszainÉ SELMECZI Ildikó), a XIII. lAS Kongresszus (KÁDÁRNÉ JUHÁSZ Györgyi, 
MINDSZENTY Andrea, TÖRÖK Ákos), lAVCEI (HARANGI Szabolcs, SZABÖ Csaba), 
XV. IMA Kongresszus (Weiszburg Tamás). 

•• 

Örvendetes módon fejlődtek a Szlovák-, Lengyel-, a Bolgár- és az Osztrák 
Földtani Társulattal meglévő kapcsolataink, lehetőséget adva egymás országában 
történő előadásokon, vándorgyűléseken terepbejárásokon való részvételre. Több 
társegyesülettel kiadványcserét folytattunk. 

A Nemzetközi szervezetek közül hivatalosan a Nemzetközi Ásványtani Asszociá¬ 
ciónak (IMA), s a beszámolási időszakban alakult Európai Földtani Társulatok 
Asszociációjának (AEGS) tagja társulatunk, melyek közül az utóbbi 8. kongresszu¬ 
sának rendezési jogát 1993-ra társulatunknak ítélte. 

A bizottság munkájáról szóló beszámolóban kell megemlíteni, hogy társulatunk 
soha nem kapott központi devizatámogatást, csak azt tudjuk felhasználni, amit 
megtermeltünk. Eddigi törekvésünket sajnos megtorpedózta az 1990. év végén 
megjelent devizarendelet, mely megszüntette a devizaérdekeltségi rendszert 
(megtermelt deviza egy hányadának visszavásárlási joga). Ez az, ami ma azt jelenti, 
hogy a jövőben csak a jelenleg meglévő devizatartalékainkkal tudunk gazdálkodni 
(1991.januári helyzet szerint ez 950,— ezer devizaforint). Ennek az — úgy érezzük 
jogtalan — intézkedésnek megváltoztatásán közösen fáradoznak a MTESZ 
tagegyesületei. 

A nemzetközi krónikához tartozik, hogy az 1990-es viszonylag nagyszámú külföldi 
úthoz jelentős segítséget nyújtott (a fiatalok számára) GÉBER Zsuzsanna, társulatunk 
volt ügyvezető titkára által, pályázati formában nyújtott devizatámogatás. E helyről 
is ismét köszönetét szeretnék mondani érte! 

Az Oktatási bizottság több esetben foglalkozott az egyetemi és közép-általános 
iskolai szakképzés kérdéseivel, melyek közül kiemelném a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Ásványtani és Földtani Tanszéke kollektívája által készített 
anyagot és a Nemzeti Alapterv tervezetet. 

A bizottságokról szóló beszámoló hitelességéhez tartozik, hogy a Szeniorok 
bizottsága és a Sajtó bizottság érdemi tevékenységet nem folytatott. Utóbbinál a 
jövőben célszerű lesz a társulati lapok szerkesztőiből alakuló testület létrehozása. 

* * * 

A kiadói tevékenység is fontos eleme volt társulatunk munkájának. Az elmúlt öt 
év alatt megjelent a Földtani Közlöny 1984. 1. számától az 1988. 4. számáig, az 
Általános Földtani Szemle 22—25., a Mérnökgeológiai Szemle 35—39.-es, az 
Őslénytani Viták 34—35.-ös, a Tudománytörténeti Évkönyv 10. számai, valamint a 
„Kőzetalkotó színes szilikátok ásványtana és hazai vizsgálati eredményei'’ 
továbbképző I. kötete. A szakosztályok külön kiadványairól és a Földtani Közlöny 
problémáiról már szóltunk. 

1988-ban komoly formában felmerült a szakosztályi lapok megszüntetésének 
lehetősége, ami szerencsére nem történt meg. Ezen lapok racionálisabb példánys¬ 
zámát a szakosztályi tagdíjjal kíséreltük meg befolyásolni. Érdemi, érezhető 
változás csak 1991-ben várható. Ugyanakkor a következő tisztikarnak mindent el 
kell követni, hogy a gazdaságosság határain belül igyekezzenek a szakosztályi lapok 
nyomdai minőségén javítani. 
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* * * 

A Műszaki - és Természettudományi Egyesületek Szövetségével a kapcsolatunk 
korrektnek tekinthető. Az 1989-ben megindult reformfolyamat az 1990. novemberi 
közgyűléssel zárult, mellyel űj fejezet kezdődött a MTESZ életében. Megszűntek 
a „vízfej” szervezetek (Végrehajtó Bizottság, Országos Elnökség, központi 
bizottságok stb.). Ma egyetlen testület van, az egyesületek képviselőiből álló 
Szövetségi Tanács, mely valamennyi MTESZ-t érintő kérdésben kizárólagos döntési 
joggal bír. Úgy ítélem meg, hogy a korrekt kapcsolat dr. NÁRAY-SzabÓ Gábor 
elnök személyében is biztosított. A MTESZ-en belüli tagegyesületek közül 
különösen örvendetes a Magyar Geofizikusok Egyesületével való kapcsolatok 
intenzív fejlődése. 

A társulat tudományos, szakmai tevékenységének értékelése mellett a megméretés 
másik jelentős oldala a gazdasági munka és annak eredménye. Az elmúlt öt év 
működési költségeinek (kiadás) és bevételeinek alakulása a mellékelt I. és II. 
táblázatokban minden részletre kiterjedő módon megtalálható. A számszaki 
ismeretekkel kevésbé rendelkezők számára, egyszerűsítve, az alábbiak voltak 
társulatunk eredményei: 

1986 1987 1988 1989 1990 

-767,2 eFt -84,1 eFt -728,3 eFt + 848,0 eFt + 3.826,6 eFt 

Az 1989-es átmeneti év után 1990-től a társulat a MTESZ-től független, önálló 
gazdálkodást folytat. A mérleg szerinti vagyon 350,0 eFt, ugyanakkor a MTESZ 
— egyenlőre összegszerűen nem megállapított — oszthatatlan vagyonából 1,3 %-os 
arányban rendelkezik tulajdonnal. Az önálló gazdálkodás a nagyobb szabadság 
mellett nagyobb felelőséget is ró a társulatra, különösen ha figyelembe vesszük, 
hogy 1991-ben a MTESZ állami támogatása az 1990-esnek csak 50 %-a, és 
várhatóan 1992-re teljesen megszűnik. Mindezek után amennyiben deficites a 
gazdálkodás, azt csak bankkölcsönből, vagy az egyelőre még létező ún. kölcsönös 
támogatási alapból felvett kölcsönnel lehet kiegyenlíteni. Ugyanakkor meg kell 
jegyezni, hogy erőfeszítések folynak az alaptudományi egyesületeket támogató 
alapítvány létrehozása érdekében. 

A célzott állami támogatás kb. 10 évvel ezelőtt történt megszüntetése óta az 
I990-es év volt, melynél ezt sikerült visszaszerezni. Ez a támogatás célzottan a 
Földtani Közlöny kiadását volt hivatott támogatni. A megelőző évek deficit¬ 
kiegyenlítő támogatásai nem voltak állami támogatások, csak a MTESZ-nek 
különböző jogcímen fizetett százalékokból képződött alapokból történt „visszafor¬ 
gatás”. 

Úgy vélem, mindenki előtt világos, hogy a gazdálkodás alappillérét döntően a 
megbízásos munkák, kisebb mértékben a rendezvények (nemzetközi) bevételei, még 
kisebb részben az egyéni és jogi tagdíjak adják. 

E helyről is megköszönve mindazon intézmény, vállalat segítségét, egyúttal — azt 
hiszem mindannyiunk nevében — kérem is őket — eddigi és jövőbeni partnereinket 
—, hogy a megbízásos munkákkal továbbra is egyesületünket bízzák meg, még 
akkor is ha esetleg más szervezetnél az egyének valamivel nagyobb bevételhez 
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jutnak, hiszen ezzel nemcsak a társulatban meglévő szakmai értékeket használják 
ki, de egyúttal segítik annak a tagság, valamennyiünk érdekeit szolgáló működését. 

>Je sH 

Örömmel számolhatok be arról, hogy az 1986-os tisztújítás óta 119 tagtársunk 
kapott állami, szakmai kitüntetést. A fenti számból 1990-ben az alábbi tagtársaink 
részesültek kitüntetésben: 

Dank Viktor Magyar Köztársaság Csillagrendje 
Grasselly Gyula Magyar Köztársaság Zászlórendje 

Valamennyiüknek e helyről is ismételten gratulálunk és kívánunk további 
munkájukhoz jó egészséget. 

* * ♦ 

1991. áprilisától új helyre költözik Társuiaíunk. Az új székhely a MTESZ Fő utcai 
székházában lesz található. Reményeink szerint ott sikerül olyan helyiséget 
létrehoznunk, mely alkalmas lesz klubszerű működésre, lehetőséget biztosítva 
minden tagtárs számára, hogy egymással bármikor kötetlen eszmecserét folytas¬ 
sanak. Ez a lehetőség — úgy hiszem mindannyian tapasztalhattuk — hiányzott az 
elmúlt években. 

A főtitkári jelentés végén szeretnék a leköszönő elnökség és választmány nevében 
köszönetét mondani mindazoknak, akik segítették munkánkat: a területi szer¬ 
vezeteknek, a szakosztályok vezetőségének és ta^'ainak, a bizottságok elnökeinek 
és tagjainak, és nem utolsó sorban a társulat titkárságán dolgozóknak: ZlMMER- 
MANN Katalin ügyvezető titkárnak, BÁNSÁGI Lászlónénak, MÜLLNER Andreának, 
Simon Lászlónénak, SzÍJJÁRTÓNÉ JELY Emőkének, valamint a sokat „szidott” 
MTESZ segítőkész dolgozóinak. 

Az elmúlt öt évet úgy is summázhatnánk, hogy „túléltük”, de azért azt hiszem ez 
a beszámoló is hitet tett arról, hogy ennél sokkal több történt. Kérem, hogy 
amennyiben 2i főtitkári jelentés híven tükrözte a beszámolási időszak eseményeit, 
eredményeit, úgy azt elfogadni és az ellenőrző bizottság beszámolója után a társulat 
tisztikarának a felmentést megadni szíveskedjenek! 

Jó szerencsét! 
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ERTEKEZESEK 

Földtani Közlöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1991) 121. 23—56 

0 Hidrotermális ércindikációk a Villányi-hegység 
északi előtere mélyfúrásaiban* 

Fazekas Vm*—Vincié János*** 

(6 ábrával, 7 táblázattal, 8 táblával) 

Összefoglalás: Az ércindikációk a Szava 1. mélyfúrással harántolt szubvulkáni riolit- 
porfíros mikrogránit testhez kapcsolódnak. Fedője — tektonikus (vulkano-tektonikus brecsia) 
érintkezéssel — fekete kőszenes palás agyag. A riolit-mikrogránitban jelentékeny hidrotermális 
elváltozások — kovásodás, karbonátosodás, agyagásványosodás, piritesedés, eres-, teléres- és 
hintett ércesedés — figyelhetők meg. Az elváltozások észlelhetők a fedőben és a Szava—4. 
mélyfúrással harántolt Jakabhegyi Homokkő Formációban is. Ércesedési nyomok észlelhetők — 
hidrotermális kőzetelváltozásol^al — más mélyfúrások paleo-mezozoós üledékes-vulkáni 
sorozataiban is. 

Bevezetés 

I 

A Mecsek és a Villányi-hegység közötti perm kutatása során 1968-ban Szava község 
határában a MEV által mélyített Szava—1. mélyfúrás (7. ábra) a pannoniai képződ¬ 
mények után fekete kőszenes palás agyag összletet harántolt, majd nagy tömegű 
szubvulkáni riolit-porfiros mikrogránitot tárt fel, — annak átfúrása nélkül. Kassai M. 
(1969) felhívta a figyelmet a kőzetelváltozások és az ércásványok megjelenésére. E 
fúrásoktól D-re fél km távolságban a Szava—4. fúrás a Jakabhegyi Homokkő Formáció 
egy részét harántolta, hintett szulfidásványosodás és hidrotermális hatások nyomaival. 
A képződmények egymáshoz viszonyított térbeli helyzete nagymérvű szerkezeti 
mozgásokra utal. (2. ábra) 

A szubvulkáni test részben lepusztulhatott: durvaporfíros kavicsai megjelennek a fedő 
harmadidőszaki üledékekben. 

A szubvulkáni testnek — a hazai űjpaleozoós-permi vulkánosság keretébe illesztett — 
kőzettani és kőzetkémiai jellemzését Fazekas V.—Majoros Gy.—Szederkényi T. 
(1981, 1987) publikálták. Az ércindikációkra vonatkozóan Kassai M. (1978) 
monográfiájának zárófejezetében és Papp G.—Weiszburg T. (1986) összeállításában 
találunk utalást. KOCH S.: „Magyarország ásványai” második kiadásához készített anyag 
(Fazekas V—Vincze J. 1982) a könyvből kimaradt. 

'Szerzőknek KASSAI Miklóssal közös előadásának (Déldunántúli Tér. Szakosztály, 1969. okt. 30.) valamint 
kéziratos kutatási jelentéseinek további anyagvizsgálatokkal kiegészített és átdolgozott anyaga. 

"7633 Pécs, Esztergár L. u. 1/A. III. 3. 
*”7624 Pécs, Szigeti út 8/A. VI. 1. 
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A Szava—1. mélyfúrás alaphegységi képződményei. 

A mélyfúrással harántolt rétegsor: 

0—253,0 m: pleisztocén, pannon 
253,0—315,0 m: fekete, palás agyag-aleurolit (enyhén kőszenes) 
315,0—323,0 m: vulkanotektonikus breccsia (vulkanoklasztit) 
323,0—488,5 m: riolit-porfíros mikrogránit (mikrogránitporfír) 

Fekete, palás agyag-aleurolit {II. tábla 1—3). Két méter vastag, vöröses, limonitoso- 
dott szakasz (mállási kéreg) után 265,7 m-ig a kőzet tömör, rétegzetten, vagy 
elmosódottan réteges, világosszürke, vagy sötétszürke-fekete palás agyag, enyhén 
breccsiásodott. A 315 m-ig terjedő szakasz sötétszürke-fekete, többé-kevésbé palás, 
helyenként hullámosán és meredeken gyüredezett, vagy breccsiás. Finomszemű, 
csillámos kvarchomokkő rétegek is megjelennek benne. A finom eloszlású, közepes- és 
magas szénülésfokü (DT, 5. b. ábra, Selmeczi B. 1969). A tartalom lefelé 
növekszik, kb. 3 %-nyi mennyiségig. Szénült növényi maradványok és kőszénzsinórok 
is megjelennek. Az átkristályosodott agyagásványok (szericit, kaolinit) fénymikroszkóp¬ 
ban is felismerhetők. Legalul kb. 2 cm vastagságban teljesen átkovásodott, tömör, 
fekete, kontakt szaruszirt küllemű a kőzet. Az összlet 312,1 m-ben — nyilvánvalóan 
tektonikus helyzetű — fillit tömböt is tartalmaz {II. tábla 3.). 

Vulkanotektonikus breccsia {II. tábla 4—5.). Világos szürkésszöld színű, tömör, vagy 
enyhén réteges kőzet, éles-szögletes, osztályozatlan törmelékanyaggal. Eredetét illetően 
törmelékanyaga vegyes összetételű: zárvány soros-, vagy víztiszta kvarc, csillámos 
kvarcit, gneisz, fillit változatok, fekete, palás agyag-aleurolit, kevés vulkanittörmelék 
és földpát. A kötőanyag zömében kriptokristályos: polarizációs mikroszkópban csak az 
apró szericitlemezkék felcsillanása észlelhető. DT és RTG-diffrakciós adatok alapján 
még opál-kalcedon-krisztobalit mutatható ki. Foltokban, sávokban átkristályosodott, 
mikromozaikos, víztiszta kvarc köti egybe a klasztikus anyagot. A kötőanyag nagyon 
csekély is lehet: az összeállt, összepréselődött kőzet kvarcit küllemű. A járulékos 
ásványok: szfén, leukoxén, cirkon, nagyon kevés apatit és másodlagos turmalin. Az 
összlet egyértelműen vulkanoklasztit: földalatti erupció útján keletkezett oly módon. 

1. ábra. Alaphegységi térképvázlat a Szava-1. fúrás környékéről (BarABÁSNÉ StuhL Á. 1988). Jel- 
magyarázat: a Villányi-hegységben felszínen: 1. Alsókréta mészkő, 2. Középső-felső júra mészkő, 3. 
Középsőtriász mészkő, dolomit (az északi előtérben a neogén alatt). Az északi előtér mélyfúrásaiban: 4. Homok, 
agyag. — felső pannóniai és pleisztocén. 5. Középsótriász mészkő, dolomit - Siklósi Formáció, 6. Középsötriász 
mésácő, dolomit, márga, evaporit, aleurolit, - Hetvehelyi és Patacsi Formációk, 7. Alsótriász homokkő, kavicsos 
homokkő - Jakabhegyi Homokkő Formáció, 8. Alsóperm riolit, 9. Riolit-porfíros mikrogránit (mikrogránitporfír) 
- Gyűrűfűi Kvarcporfír Formáció, 10. Alsóperm alsó része: homokos aleurolit, homokkő, konglomerátum- Korpádi 
Homokkő Formáció, 11. Felsőkarbon homokkőpala - Turonyi Formáció, 12. Felsőkarbon homokkő, konglomerátum 
- Tésenyi Homokkő Fonnáció, 13. Hercíniai metamorfit - Bak.sai Formáció, 14. Szavai riolit - mikrogránitporfír 
körvonala, szeizmikus reflexiós mérések alapján, 15. Vető, 16. Feltolódás, 17. Eróziós diszkordancia, 18. Földtani 

szelvény vonala 

Fig. 1. Basement of the environs of Szava-1 borehole (BaRABÁS-Stuhl Á. 1988). L e g e n d : In the Villány 
Mountains on the surface: 1. Lower Cretaceous limestone, 2. Middle-Upper Jurassic limestone, 3. Middle Triassic 
limestone, dolomité (in the northern foreground underlying the Neogene), In the boreholes of the northem 
foreground: 4. sand, clay, Upper Pannonian and Pleistocene, 5. Middle Triassic limestone, dolomité - Siklós 
Formation, 6. Middle Triassic limestone, dolomité, mari, evaporite, aleurolite- Hetvehely and Patacs Fonnations, 
7.Lower Triassic sandstone, gravelly sandstone - Jakabhegy Sandstone Formation, 8. Lower Permian rhyolite, 9. 
Rhyolite- popphyricmicrogranite/micrograniteporphyry- Gyűrűfű (^uartzporphyry Formation, 10. Lower Permian: 
sandy aleurolite, sandstone, conglomerate- Korpád Sandstone Formation, 11. Upper Carboniferous sandstone shale 
- Túrony Formation, 12. Upper Carboniferous sandstone, conglomerate - Téseny Sandstone Formation, 13. 
Hercynian nietamorphite - Bak.sa Formation, 14. Szava rhyolite - microgranite porphyry contour based on seismic 

reflection measurements, 15. Fault, 16. Overthrust, Iv. Unconformity, 18. Line of the geological profilé 
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2. ábra. Földtani szelvények a Szava-1. fiírás környezetéből (BarabáSNÉ Stuhl Á. 1988). Jelmagyarázat 
az 1. ábrán 

Fig. 2. Geological proftles from the environs of the Szava-1. borehole (BarABÁS-Stuhl, Á. 1988) Fór 1 e g e n d 
see Fig. 1 

hogy a gázokban dús láva a külső nyomás csökkenésekor szétrobbantotta a mellék¬ 
kőzetet. Az összecementálódás erőteljes utólagos kovásodás eredménye. 

RioUt-porfírOS mikro gránit {III. tábla 1—4). A vulkanoklasztikusösszlet 322,4—323,0 
m mélységnél jól elhatárolható függőleges kontaktussal (//. tábla 6.) nem a szubvulkáni 
test felső és fő tömegét alkotó riolitjával érintkezik, hanem annak jól kristályosodott 
mikrogranofíros alapszövetű változatával, ami valószínű, hogy a szubvulkáni testet 
harántoló egyik kőzettelér. A riolit eléggé egyöntetű, szürke-zöldesszürke-fakószürke 
színű, durvaporfíros kőzet, alárendelten középporfíros szakaszokkal. A leggyakoribb és 
legdurvább fenokristályok a 3—10 mm-es szemcseméretű, krémszínű, néha hal¬ 
ványvörös káliföldpátok, amelyek nem, vagy alig pertitesedtek. Egyes zónákban foltosán 
szideritesedtek, vagy a sziderit a hasadásait, repedéseit tölti ki. A telérek mentén a 
kálifoldpátot helyettesítő pszeudomorf sziderit is megjelenik. A kvarc víztiszta, vagy 
enyhén fehéresszürke, idiomorf, gyakran legömbölyített-rezorbeált. A plagioklászt 
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sajátalakú, teljesen elbontott (szericitesedett, kaolinitesedett, szideritesedett) 3—5 mm-es 
élénk almazöld kristályok jelzik. Teljes lebontásuk feltűnő Na-hiányt okoz. A telérmenti 
zónákban gyakran repedezettek. A repedéseket a felsorolt helyettesítő ásványok és 
víztiszta, mozaikos kvarc tölti ki. Biotit fenokristály nagyon ritka, teljesen lebontott. 
Helyén pszeudomorf sziderit és vörös vasoxidok jelennek meg. A fenokristályok 
összmennyisége 20—30 tf. %. A kvarcból, földpátból, vagy lebontási termékeiből álló 
alapszövet felzites, mikroszemcsés és mikrogranofíros-szferolitos. A szemcseméret 
lefelé durvul (0,035->12 mm). Lebontása (kovásodás, szericitesedés, kaolinitesedés, 
karbonátosodás) legerőteljesebb a kontaktus (323 m) közelében és a teléres zónákban. 
A szegényes járulékos ásvány társulás nem különbözik a vulkanikus breccsiáétól. 
Zárványként fekete palás agyag töredékek is észlelhetők. Környezetük elszürkült, néha 
piritesedett. 

Szubvulkáni test — a teljes kőzetelemzések adatait (/. táblázat) is figyelembe véve — 
sötét szilikátokban szegény, kovasavban, káliumban gazdag, az aplitokhoz közelálló 
összetételű kőzetnek minősül. Az átlagos 68—73 %-os SÍO2 tartalom a kovásodott 
telérmenti zónákban eléri a 80 %-ot. Az átlagos K20-tartalom 6,06 %. A környező riolit 
lávakőzetekkel való rokonsága kétségtelen (Fazekas V.—Majoros Gy.—Szederkényi 

T. 1981, 1987). Felső részét nagyfokú Na-kilúgozás és migráció jellemzi. A 
plagioklászok helyén képződött szericit, kaolinit stb. már gyakorlatilag Na-mentes. A 
szubvulkáni test alsó részén a Na kilúgozása kisebb mértékű volt, ami összhangban van 
a plagioklász kisebb fokú lebontásával.A feltűnően magas Mg^^, Fe^^ tartalom (1,34 
% MgO, 2,17 % FeO) a leukokrata riolitokra nem jellemző. Csakis az utómagmás- 
hidrotermás Fe—Mg behozatallal és vasredukcióval indokolható. 

A kőzet jelenlegi kémiai összetétele alapján — a gyakorlatilag teljes Na-kilúgozás 
ellenére — a TAS (totál alcali silica) diagramon a riolit mezőre kerül (FAZEKAS V., 

Majoros Gy., Szederkényi T. 1987) A magma kristályosodásakor enyhén alkáli 
jellegű lehetett. 

A hidrotermális elváltozások és ásványok 

Az alaphegységi képződmények és ásványosodásuk szelvényvázlatát a 3. ábrán 
mutatjuk be. 

A fekete, palás agyagösszlet kovásodott, karbonátosodon, piritesedett, agyagásványai 
átkristályosodtak. A mikroszkópban megfigyelhető „szericitdús” rétegek filloszilikátjai 
DT és Rtg vizsgálatok alapján: hidromuszkovit-illit, de klorit és kaolinit is lehetséges 
(77. táblázat^ 5 a,b. ábrák). Az agyagásványok a kovásodás eredményeképpen külön- 

3. ábra. A Szava-1. mélyfúrás anyagvizsgálati szelvény vázalata. Jelmagyarázat: 1. Fekete-sötétszürke 
(szenes) helyenként hullámos (gyüredezett) palás agyag-aleurolit, karbonátosodott övékkel, 2. Vulkanotektonikus 
breccsia (vulkanoklasztit), 3. Szubvulkáni riolit-mikrogránitporfír(porfiros mikrogránit), 4. Mikroér-telérhálózat, 
kőzettelér, 5. Zúzott, fellazult öv, 6. Kovásodott öv, 7. Agyagásványosodottöv. Rövidítések: aspy-arzenopirit; ba- 
barit; calc- kaiéit; chalc- kalkozin; chpy- kalkopirit; chl- kiont; cov- kovellin; hem- hematit; goet- eoethit; ill- illit, 
hidrocsillám; kaol- kaolinit; py- pirít, melnikovit, markazit; pph- pirofillit; Q- kvarc, kalcedon, opál; saf- szafílorit; 
sid- sziderit (+ Mg, Mn); sph - szfalerit; ten- tennantit. A.- mélység méterben, B- kőzettani szelvény, C- Telér- 

hálózat és ásványai, D- Hintett ércásványok, E- Elemdúsulások csúcsai 

Fig. 3. Profilé with analytical results of the Szava-1 borehole. L e g e n d : 1 Black-to-darkgrey (coaly) locally 
undulatory (földed) schistose clay - aleurolite with carbonatizedzones, 2. Volcano-tectonicbreccia (volcanoclastite), 
3. Subvolcanic rhyolite - microgranite porphyry (porphyric microgranite), 4. Micro-vein network, vein, 5. 
Mylonitizedzone, 6. Silicified zone, 7. Clay mineralized zone. Abbreviations: aspy - arsenopyrite; ba - barite; calc 
- calcite; chalc - chalcozite; chpy - chalcopyrite; chl - chlorite; cov - covellite; hem - hematite; goet - goethite; 
ill - illite, hydromica; kaol - kaolinite; py - pyrite, melnikovite, marcasite; pph - pyrophyllite; O - quartz, 
calcedony, opal; saf - safflorite; sid - siderite (+ Mg, Mn); sph - sphalerite; ten - tennantite. A - depih in meter, 
B- petrographic profilé, C- vein network and its minerals, D- disseminated őre minerals, E- element enrichment 
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böző Si-oxid változatokkal (amorf kovagél-opál-kalcedon, krisztobalit, tridimit, kvarc) 
kevertek, továbbá kvarc mikroerek-érhálózatok jelennek meg. A karbonátosodás apró, 
kerekded és hajszálvékony ereket alkot. Kiválása a 30 tf. %-ot is elérheti. DT és Rtg 
adatok alapján Mg- és Mn-tartalmü sziderit (//. tábla 2. j, ill. magnezit (III. táblázat). 
A piritesedés megjelenése: finom hintések, apró kockák, mikroerek, továbbá 
babszemnyi méretig terjedő pirit-gélpirit-melnikovitgumócskák, pizolitok, konkréciók. 
Többnyire a mikrorétegesség mentén irányított sávokat alkotnak. Megfigyelhetők néhány 
mm-es baktérium pirit halmazok is. Mindezek genetikailag analógok az irodalomból 
ismert, erősen reduktív közeget képviselő szervesanyag (szén) tartalmú palákéval. A 
mikroerek többsége 0,1—1 mm vastag. Az elválás! felületeken folt-pecsétszerű 
bevonatok észlelhetők. A vastagabb gélpirit erek közepén átkristályosodott piritsáv 
jelenik meg. A mikroerek gyakran érhálózattá, szövedékké sűrűsödnek. Kalkopirit csak 
mikroszkóposán felismerhető finom (1—100 /xm-es) hintésekben, vagy piritereket 
szegélyezve fordul elő. Nyomokban galenit (legnagyobb szemcseméret 30—50 /xm), 
valamint magas reliefű, sárgásfehér reflexiót adó, néhány /xm-es hintések — Co—(Ni) 
szül fid észlelhető. 

A vulkanoklasztikus összlet elváltozásaira jellemző — a kőzet erőteljes kovásodásán 
(DT: opál-kalcedon-krisztobalit) és agyagásványosodásán felül — az erekben és 
hintetten megjelenő szulfidásványok: pirit és kalkopirit, valamint a kőzetet átszövő 
kvarc, kvarc-1-pirit, kvarc-I-sziderit erecskék, továbbá az elválás! lapokon bevonatok¬ 
ként, az erek közepén, vagy azok szakaszos kitöltéseként almazöld agyagásványok 
(kaolinit, klorit, illit-hidromuszkovit, pirofillit(?) - vastalk(?) {II. táblázat, 5c. ábra). 

A szubvulkáni test elváltozásaira — a kőzettani jellemzésnél tett utalásokon felül — 
a különböző vastagságú egyszerű, vagy összetett telérek, telérhálózatok jellemzőek, 
amelyek mentén a kőzet igen erőteljesen kovásodott és részben agyagásványosodott. A 
vulkanoklasztikus összletben és a szubvulkáni testben egyaránt jellegzetesek a sűrűbben, 
vagy ritkábban hintett, idiomorf (négyzet, ötszög vagy háromszög metszetű) piritsárga- 
krémsága kristályok, amelyek a felszínen instabilak, matt futtatást kapnak. Ércmik¬ 
roszkópban egy részük pleokróos (kékesfehér-sárgásfehér) és anizotróp (kék-bama 
effektus), pirit-pszeudomorf markazit és pirrhotin. 

Az egyszerű telérek leggyakoribb ásványai: kvarc, pirit, sziderit, hidromuszkovit, 
pirofillit(?), barit. (III. tábla 6., IV. tábla I.) 

Az összetettek: kvarc, barit {IV. táblázat), sziderit. Mg (Mn)-sziderit, magnezit {III. 
tábla 5, III. táblázat) ankerit(?), kalcit, kaolinit-, (montmorllonit(?), pirofillit(? 
vastalk(?), illit-hidromuszkovit {V. tábla I—4, II. táblázat), hematit-maghemit-, 
lepidokrokit {V. táblázat, 5. ábra), valamint szulfidásványok: pirit, melnikovit, 
markazit, kalkopirit, fakóérc, szfalerit, pirrhotin, galenit, szaftlorit(?), cobaltin(?), 
arzenopirit(?) {VI—VII. táblák, 5d. ábra, VI. táblázat). 

A felsorolt ásványok sokféle párosítást alkothatnak. A telérek felépítése gyakran 
szimmetrikus. Elsősorban a kvarc és a pirit több generációs. A telérek közepén 
legkésőbbi kiválásként idiomorf kristályos, vagy szferolitos sziderit {III. tábla 5.), 
kalcit, barit, hidromuszkovit-pirofillit(?) és kaolinit jelenik meg {V. tábla 1—3.). A 
szideritet piritben kataklázos repedéseket kitöltő ásványként is megfigyeltük {V. tábla 
2.). A piritkristályokat, ereket — a mélységgel növekvő gyakorisággal — vörös, 
hematitos festődésű udvar szegélyezi (/. tábla 6—7.). 

A piriterek 1—10 mm-es vastagsággal önállóan is gyakoriak, de általánosabb az 
összetett teléres megjelenés a meddőásvány telérek (kvarc, kalcit, sziderit, barit, 
hidromuszkovit-pirofillit(?)szalagos kísérőijeként a meddő telér szegélyén egyik oldalon, 
vagy sídmmetrikusan mindkét oldalon (/. tábla 2., 7., VIII. tábla I.). A meddő telér 
szegélyén nem mindig alkot összefüggő eret, hanem csak sűrű hintést. A vulkano- 
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klasztikus összletben gyakori a breccsiaszerűen összetört kőzetben a kataklázos piritér 
hálózat (/. tábla 4.). 

A riolit-porfíros mikrogránit testet harántoló elbontott telérkőzethez kapcsolódó, 
szülfidásványokban legdúsabb zónában (415,2—416,0 m) a legércesedettebb 30 cm-es 
szakaszon a szulfidásvány tartalom több, mint 20 %, melynek 95 %-a a vasszulfid. Az 
együtt düsuló Cu-Zn szulfidok összmennyisége kb. 1 %-nyi. A piritben és a kalkopirit- 
ben dús szakaszok nem mindig esnek egybe. A legpiritesedettebb szakaszok többnyire 
kalkopirit mentesek. 

A pirit-markazit-kalkopirit összenövések a kőzetben hintett, vagy kvarctelér mentén 
hintett fészkeket alkotnak, amelyekben a kalkopirit a fiatalabb képződmény. Korrodálja, 
kiszorí^tja a piritet, melynek eredményeként a kalkopiritben igen gyakran szigetszerű 
marad vány piri tét figyelhetünk meg {VL tábla 1., Vili. tábla 2.). A vékony (0,1—1 mm- 
es) kvarcerek egyes szakaszait tiszta pirit-kalkopirit erecske váltja fel, az ér szegélyén 
kétoldalt pirittel, középen kalkopirittel, a kalkopiritben rezorbeált szegélyű „maradvány 
pirittel”. A kvarcér tiszta pirit, vagy kalkopirit érben is folytatódhat. A pirit-kalkopirit 
teléregyűttes legszebb kifejlődése 2—3 mm vastag kalkopirit ér (/. tábla 5., VI. tábla). 

A kalkopirit viszonylag nagyobb (10—100 jam-es) hintett szemcséi a kőzetben vagy 
a kvarcerekben csak a szulfidos dúsulási zónákra jellemzőek, másutt'csak igen finom 
szemcseméretű ásványhintést találunk {Vili. tábla 4., Vll. tábla L). 

A szfalerit és a fakóérc a kalkopirithez társul, elsősorban a mélyebb övezetekben. A 
kalkopirites zónákban a pirit-kalkopirit aránya 2:1-től 1:10 között változik. Hasonló a 
kalkopirit-szfalerit-fakóérc mennyiségi aránya is. 

A fakóérc a kalkopiritben kékesszürke retlexióval jelentkezik, pl. a kalkopiritben 
mikrorepedés hálózatot kitöltő kataklázos szövetként {Vll. tábla 3.), vagy egyéb 
kiszorításos formában {VI. tábla 2., Vll. tábla 5.). A piritkristály közepét gyakran 
fakóérc tölti ki, a szemcse szegélyén a maradvány pirit felszabdalt roncsai koszorű- 
szerűen helyezkednek el {Vll. tábla 3.). A szfalerit főleg kalkopirit telérek, fészkek 
szélein és végződéseiben jelenik meg, de a kalkopirit fészkek környezetében 10—50 /xm- 
es önálló hintésként is megfigyelhető {Vll. tábla l.) A kalkopirit kiválásoknak 
ugyancsak a szegélyi részén kalkozinosodási nyomok észlelhetők {Vll. tábla 2., Vili. 
tábla 3.). 

A kalkopirites dúsulási szakaszok: 

Sorszám Mcly.scg 
in 

Szulfidásvány 
(csökkenő mennyi¬ 
ségi .sorrendben) 

szulfidásványok- 
ban feldúsult elemek 
(félmenny iségi szín¬ 
kép nehézfrakciók¬ 

ból) 

la. 316.8-317.8 kalkopirit. pirit C’u. Zn 

Ib. 322,2-322,4 kalkopirit, pirit, 
fakóérc 

t'u, Zn, As 

2. 415,2-416,U 
pirit, kalkopirit, 
szfalerit. fakóérc 

Cu. Zn, 13i, Pb, Sn, 
As;. As, .Sb 

3. 444,6-445.0 kalkopirit, pirit, 
fakóérc, .szialerit 

C'u, As, Bi, Sn, Zn 
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Az la-b. dúsulási szintek a piroklasztikus összlet kontaktjain jelennek meg, a 2. és a 
3. dúsulási szakasz a riolit-mikrogránitporfír egy-egy elbontott zónája. A kalkopirit és 
a pirít dúsulási szakaszain kívülesoen, nyomokban néhány fmomszemcsés (10—20 fxm- 
es), magas kékes és rózsaszín árnyalatú, fehér retlexiójú (R= 50—55 %), kemény (H 
= 431 kg/mm^) ásványszemcse is megfigyelhető (szaftlorit ?, cobaltin ?). Jelenlétüket 
a nehézásvány részleg röntgendiffrakciós adatai is valószínűsítik {VI. táblázat). 

4. ábra. Az SZV-PM jelű minta (Szava-1. fúrás 441 m) röntgen-diffraktogramja és ásványos összetevői. 
Rövidítések: Fe- vas, fp - földpát, hm - hidromuszkovit, ill - illit, kaol - kaolinit, Mg - magnézium, min 

- minnesotait, pyph - piroiillit, Q - kvarc, sid - sziderit, sm - smeklit, op - opál, sllp - szlilpnomelán 

Fig. 4. X-ray diffractogram and mineral species of the sample SZV-PM (Szava-1 borehole, 441 m). Ab- 
breviations: Fe - iron, fp - feldspar, hm - hydromuscovite, ill - illite, kaol - kaolinite. Mg - magnesium, 
min - minnesotaite, pyph - pyrophyllite, Q - quartz, sid - siderite, sm - smectite, op - opal, sllp - stilpnomelane 
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A Szava—4. fúrásban és a terület további mélyfúrásaiban (7. ábra) 
észlelt hidrotermás elváltozások és ércásvány nyomok 

A szubvulkáni test kontakt képződményeinek felderítő kutatásához a Szava— 1. fúrástól 
D-re kb. 500 m távolságban a Szava—4. fúrás mélyült (1—2. ábrák), amely a fiatal 
képződmények alatt 72 m-től talpig típusos jakabhegyi homokkövet harántolt. Színe — 
az intenzív redukciós hatás miatt — nem vöröseslila, hanem zöldesszürke — fehéres¬ 
szürke. A lilásvörös, vagy vörösbama színárnyalatok csak foltokban maradtak meg. A 
kőzet hintett piritesedése mellett 197,7—202,5 és 235,5—246,6 m között piritdús 
szakaszok is elkülönülnek. 197,7 m-ben a piritdúsulás függőleges litoklázishoz 
kapcsolódik. A rézanomália — hintett kalkopirittel — az alsó pirites szakaszban jelenik 
meg. A legjellegzetesebb kötőanyag ásványosodás a kaolinitesedés, {111. táblázat, V. 
tábla 6.), amely gyakori a Villányi-medence mélyfúrásokkal harántolt képződményeiben 
— a felső karbontól az alsó-, törmelékes triászig. Helyenként intenzív volt a kar- 
bonátosodás (szideritesedés) is (22 % CO2), amely itt is Mg-Mn tartalmú. 

A terület mélyfúrásainak alaphegységi rétegsoraiban igen gyakori ércesedési nyomok 
közül a jellegzetesebbek: ^ 
— A Vókány—2. mélyfúrásban a riolitláva tufasorozat és az alatta lévő durvább 
kristályos kürtői fácies határán — hidrotermális hatásként — turmalinosodás, 
kaolinitesedés, karbonátosodás és piritesedés jelenik meg. 
— Az Egerág—7. mélyfúrás riolitlávája erekben és hintetten pirittartalmú (kevés 
kalkopirittel) és karbonátosodott (RTG: sziderit, dolomit). 
— A Bisse—1. mélyfúrás nagytömegű riolitláva-, tufaagglomerátum sorozata anomális 
urántartalmú (átlag: 21 g/t, max.: 85 g/t). 
— A Siklósbodony—1. mélyfúrás alsópermi, szénült növényi maradványos tarka 
homokkövében — az általános elterjedettségű pirithintéseken kívül — színesfémszulfid 
(galenit, kalkopirit, covellin, fakóérc) nyomok is észlelhetők. 
— A Diósviszló—3. mélyfúrás tektonikailag zavart karbon-perm-alsótriász üledékes 
sorozatában megjelenő eres és hintett szulfidásványosodás jellemzője az anomális 
Co—Ni tartalom, a karbonátok mangános jellege, egyes zónák erőteljes kovásodása. A 
fúrás mintaanyaga további részletes feldolgozásra érdemes. 

Az ásványos összetételek meghatározásának megbízhatósága és korlátái 

A kovásodás mikroszkópban megfigyelhető ásvány fázisain — kvarc, kalcedon és 
mikrokristályos kvarc („kova”) — kívül az opál, krisztobalit, tridimit módosulatok 
megjelenését és átmeneteiket derivatográfiás és röntgendiffrakciós felvételek jelzik 
{4-5-6. ábrák, 11. táblázat). 

A fekete palás agyag összlet bőséges agyagásványtartalmából a becsillanó ás- 
ványlemezkék interferenciaszínei csupán a „szericit”- hidromuszkovitot jelzik. A 
vulkanoklasztikus összlet és a szubvulkáni test teléreiben, mikroereiben és környezetük¬ 
ben megjelenő tömör „szericit”-hidrocsillám kitöltésekben, pecsétszerű képződmények¬ 
ben mikroszkópban is felismerhetők fmomszemcsés ásványhalmazokból álló „kaolinit” 
fészkek. A legszebb legyezőszerű kristályösszenövések a Szava—4. fúrás jakabhegyi 
homokkövének kötőanyagában találhatók {V. tábla 5, 6.) Az ugyancsak legyezőszerű, 
szferolitos, de a mus2dcovittal egyező interferenciaszínű, a hidrocsillámos alapmezőből 
durvább szemcsemérettel elkülönülő ásvány halmazokat véljük pirofillitnek {V. tábla 
1—4.). A derivatográfiás (Selmeczi B., 1971) és röntgendiffrakciós adatok {4-5-6. áb- 
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A barit röntgendiffrakciós adatai a Szava—1. mély fúrás ininUíinak nehézásvány dűsíUnányaiban (FÉMKUT 
felvétele. 1971). Fitékelte: ViNfZE J. 1971/1978. 

X-ray diffractometric dala of barite in Üie heavy inincral separ.ites of sainples of the Szava—1 borehole (FÉMKUT 
records. 1971.) Fvaluated by J. ViNCZE 1971/1978. 

 IV. láhlázot— Tahié IV. 

Barit 
d(Á) 

JCPDS 

X-II 
Szv-1/3N 

401098 N 401062/64 N 

3,905 3, sav 3,889 

3,45 3,439 3,451 3,437 

3,327 3,311 3,317 

3,10* 3,092 3,097 

2,845 2,829* 2.847 2,829* 

2,735 2,72 

2,118 2,116 2.116 

*Mn-8ziderit zavar — Mn-siderite disturbs. 

rák, II. táblázat) a muszkovit-hidromuszkovit-illit,valamint a kaolinit fokomponensként 
való jelenlétét bizonyítják. 

A kaolinithez a „szmektitek”-, a kaolinit-montmorillonit átmeneti szerkezetek is 
társulnak (15—17 A közötti diffrakciós csúcsok), sőt DT és Rtg alapján a beidellit vagy 
klorit sem zárható ki egyértelműen (DT: 730°—765°C között endoterm csúcsok, Rtg: 
a 7—7,6 Á közötti csúcsok több csoportba különülnek el, a 14 A-ös csúcsok közösek). 

Selmeczi B. (1971) almazöld színű tömör érkitöltésből preparált — mikroszkópban 
illit-hidrocsillámszerű — anyag összetételét DT felvétel alapján 90 %-ban pirofillitnek 
feltételezte (6 c. ábra, 650°C-nál nagy endoterm csúcs). Ezen anyag pirofdlit voltát 
megkérdőjelezi 5 %-os K2O tartalma (Rtg-diffrakciós felvétel — anyaghiány miatt — 
nem készült.). Az agyagásványokban dús (vagy dúsított) minták Rtg-diffrakciós 
felvételeiről a 9,2 A körüli csúcs mindenütt hiányzik, a 3,049 A-ös csúcsot és egyéb 
csúcsokat pedig a fedések zavarják (4. ábra). Nem zárhatók ki teljesen a különleges, 
valamint átmeneti változatok a talk irányába sem (vastalk, minnesotait, ferropirofillit). 

A karbonátosodás jellegének meghatározó ásványa a sziderit-, a magnezit- és 
alárendeltebben a rodokrozit felé való elegy kristályos összetételek (///. táblázat). 

Az érkitöltéseken kívül „tömeges”-fmomhalmazos szideritesedés a fekete palás agyag 
összletre jellemző, ahol a C02-tartalom a 6,5 -9,5 %-ot is eléri. A rodokrozithoz 
közelálló összetételt a szubvulkanitotharántoló egyik telérkitöltés képviseli, ahol barittal 
együtt jelenik meg (/V. táblázat). (Az alapminta Ba és Mn tartalma is > 1 %). Önálló 
fázisként gyakoriak a kalciterek. Alárendeltebb a dolomit-ankerit. 

A hematit és a goethit jelenléte az ércmikroszkópi megfigyelések és a DT-Rtg adatok 
alapján nem kétséges. (5 b. d. ábrák, V. táblázat). A DT adatok lepidokrokitra is 
utalnak. 

Az ércmikroszkópi vizsgálatok alapján leírt szulfidásványok jelenlétét a röntgendiff¬ 
rakciós adatok támogatják {VI. táblázat). 

A derivatográfiás adatok (5. ábra) a szulfidkén elemzési adatokkal együtt, elsősorban 
az össz-szulfid-ásványtartalom változásának félmennyiségi mutatói. Jól elkülönülnek a 
mennyiségileg legnagyobb hányadot képviselő vasszulfidok ásványos alakjai (markazit, 
gélpirit, jól kristályosodott pirit). 
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a) b) 

c) d) 

5. ábra. Derivatográfiás felvételek a Szava-1. fúrás alaphegységi képződményeinek hidrotermálisán ásványosodott 
zónáiból (SELMECZI B. 1970): a, b. fekete palaösszlet: x-11-40 10 59. minta {-62,1 és 275 m) x-Il-40 10 62. minta 

275 m), c. vulkanoklasztikus összlet: (SzV-1/2 minta, 317 m), d. riolit (SzV-1/3 min. 336,1 m). 
Mindegyik mintában jelentkeznek a koyásodás ásványos változatai: opál-kalcedon, tridimit, krisztobalit, az illit ti'p. 
agyagásványok, amelyhez a c, d. mintákban a kaolin csoport ásványai, valamint muszkovit-pirofillit(?) járul. 
Továbbá észlelhető még a szulfidosodás (mindenütt, de főleg a c, d. mintákban), a szideritesedés (a, b), gőtit- 

Tepidokrokit (b, d). A b minta magas szénülésfokú szenet is tatalmaz 

Fig. 5. Derivatographic records from hydrothermally mineralized zones of the basement formations of the Szava-1 
borehole (B. SELMECZI, 1970);a, b. black shale sequence: sample X-II-401059 (262.7 and 275 m), sample X-II- 
401062 (275 m), c. volcanoclastic sequence: sample SzV-1/2, 317 m. d. rhyolite, sample SzV-1/3, 336.1 m. In 
all samples the mineral varieties of silicifícation can be found: opal-calcedony, tridymite, cristobalite; illite-typeclay 
minerals that are accompanied in samples c and b by the kaolinite group minerals as well as by muscovite- 
pyrophyllite(?). Sulfidizationcan be observed throughoutthe samples (especially in samples c and d), sideritization 

(a, b), goethite-lepidocrocite/Z), d). Sample o contains alsó high ránk coal 
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6. ábra. Derivatográfíás felvételek a Szava-1. fúrás riolitmlkrogránitporfínának agyagásvány tartalmú mikroeres 
zónáiból (SELMECZI B. 1970): a) SZV-l/12-a (441 m), b) X-II-401170 (445,5m), c) „Pirofillit” preparátum (447 
m). Mindenütt jelentkeznek a kovásodás ásvány fázisai. Az agyagásványok közül az illit állandó összetevő. „Tiszta” 
{)irofillit csak a c) minta lehetne,, az a-b) mintákban illit-hidromuszkovit + muszkovit + pirofillit vegyes fázis 
ehetséges. A b) mintában a kaolinit csoportú ásványok is jelentős összetevők, továbbá goetnitet és markazitot is 

tartalmaz 

Fig. 6. Derivatographicrecords from theclay mineral bearing micro-veined zone of rhyolite- micrograniteporphyry 
of the Szava-1 borehole (SELMECZI, B. 197^: aj SzV-l/12-a (441 m), b) X-II-401170 (445.5 m), cj „pyrophyllite” 
preparate (447 m). Mineral phases of silicification occur throughout the sample. Illite is the main component out 
of the clay minerals. „Pure” pyrophyllite may be sample c, in samples a-b the illite-hydromuscovite + muscovite 
+ pyrophyllite mixed phase can be presumed. In sample b the minerals of the kaolinite group are alsó important, 

it contains alsó goethite and marcasite 

Az ércinijikációk nyomelemtartalma 

A félmennyiségi színképadatok képződményenkénti összesítését a V/I. táblázatban és 
a S. ábrán foglaltuk össze. 

Az ércparagenezist jellemző nyomelemek közül az As csak a nehézásvány dűsítmá- 
nyokban lépi tül a kimutathatóság határértékét, de itt igen élesen jelentkezik. A 
szubvulkáni test szulfidérmentes szakaszain az ércesedésre jellemző nyomelemtartalom 
erőteljesen csökkent (Ba: 358, Cu: 9, Zn: 8, Co: 0,7, Ni: 6 g/t) az Ag, As, Mo már 
nem mutathatók ki. Hasonlóképpen anomális az össz-ritkaföldfém tartalom a szulfideres 
zónában: 0,13—0,20 % és elszegényedett az érmentes környezetben: 0,04 %. A 
ritkaföldek összetételében az Y nem jellegzetes, mindössze 34—52 g/t, ami közvetve a 
könnyű lantanidák dúsulására utal. 

A magmatizmus és az ércindikációk kora 

Szava—1. fúrásban a riolitnak mikrogránit porfírba való fokozatos átmenetéből arra 
következtethetünk, hogy az a granitoid magmatizmusnak magasabb kéregszinten való 
szubvulkáni folytatása. A fedőt alkotó fekete, palás agyag összlet intenzív átalakulása, 
valamint a piroklasztikus összletben található palatöredékek arról tanúskodnak, hogy a 
magmafelnyomulás a palaösszlet koránál (szilur(?), karbon(?)) fiatalabb, laterálisán 
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A va.soxidok röntgendiffnikciósadaUii a Szava—1 fúrás ininUímak ncWzásvany dúsíUnányaibaii 
(l-ÉMKUT felvétele, 1971). Hilékelte: VtNC'ZE J. 1971, 19S8. 

X-my diffractomelricdata of jron oxides froin Üie heavy inineral separate of sainples of Üie Szava—1 
borehüle (FÉMKIIT records, evaluated by J. VlNt'ZE 1971, 1988). 

V. íáhiázoi — Tahié V. 

Hemalit 
Heinutite 

Gocüiil 
Gücüiilc 

X-II 
401170 401062/64N 

4,18x 4,189 

2,70x 2,704 

2,694 2,694 

2,527 2,51.3 

1,69 1,691 

pedig a jakabhegyi homokkő hidrotermás elváltozásai az ércesedés alsó triásznál 
fiatalabb voltát jelzik. 

A folyamatok időbeliségét finomabban behatárolhatjuk a különféle módszerekkel 
végzett (Rb—Sr, K—Ar, Pb—U) izotóp koradatok együttes értelmezése alapján. A 
Szava—1. fúrással harántolt szubvulkáni riolit-mikrogránitporfiFK—Ar kora 240 ± 9 
m. év. (ÁrváNÉ Sós E. írásbeli közlése, 1988), a Pb—U átlagkor 251 m. év, ill. 269 
m. év (16 elemzés korgyakorisági maximuma) egyértelműen permi szubvulkánosságot 
jeleznek, egyezően a lávakőzetek korával (Bisse—1, Vókány—2, Egerág—7. fúrások). 
A 193 ±32 m. éves Rb—Sr kor (Kovách Á.—SudárnÉ Svingor É. 1973, 1977) és 
a 195 m. éves átlagos 1207—konkordia (ViNCZE J.—Elek 1. 1987, 1988) a 
hidrotermás-metaszomatikus ásványosodások — jura eleji — valószínű idejét jelzi 
(ókimmériai fázis). A ^Pb—izokron (47 millió év) fiatal urán anomáliára utal (U 
> 10 g/t). A Bisse—1. mélyfúrás riolitjának anomális U tartalma viszont a hidroter¬ 
mális elemmobilizációt követően már érintetlen maradt (34 elemzésből a ^Pb— 
izokrón 172, a ^^Pb—izokron 170 millió évet jelez). Tehát: míg a szubvulkáni 
magmatizmus varisztikus-herciniai jelenség, az ércindikációkat hozó hidrotermás 
elváltozások már alpiak. 

Zárókövetkeztetések 

1. A terület kiterjedt varisztikus-herciniai savanyú vulkanizmusához szubvulkáni 
működés is kapcsolódik, ahol a többé-kevésbé mindenütt észlelhető posztvulkáni- 
hidrotermális elváltozásokkal kapcsolatos ércásványosodási nyomok már ércin¬ 
dikációként jelennek meg. 

2. A szubvulkáni magmabenyomulás, majd pedig az utóvulkáni működés a fekete, 
palás agyag „zárósapkában” és a szubvulkáni testben kata-mezotermális (esetleg 
pneumatolitos), részben autohidratációsjellegű hidrotermás átalakulásokat eredményezett 
(max. hőmérséklet 300—450°C), amely a törésvonalhálózat létrejötte után meddő- és 
ércásvány telérképződésel, kovásodással — a kőzetek nagyobb tömegét tekintve pedig 
— általános ásványlebontásban és impregnációs — hintett piritesedésben, színesfém 
szulfidok képződésében nyilvánult meg. 
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A szuifidásványok röntgendiffrakciós adaUíi a Szava-1 fúrás nehézásvány dúsíünányaiban (FÉMKUT felvétele, 
1971. Fitékelle ViNC'Zü J. 1971, 1988) 

X-ray diffractoinetric dala of sulphide ininerals froin Üie heavy inineral separate of s:unples of the Szava-1 
borehole (FFMKIIT records, cvalualed by J. VlNCZE 1971, 1988) 

V/. táblázol — Table VI. 

X-II-401 
062/64 N 

152/53 N 
SZV- 
1/3 N 

1/8 N 1/13 N 
A csűcsokliuz rendelliető szulfidásványok 
Sulfide ininerals Utat can be assigned to the peaks 

1 2 3 4 5 6 

3.511 Melnikovil. (enargit-luzonit?) 

3,437 3,437 3,43 Markazit 

3,399 Kalkozin 

3.172 3,177 Kalkozin 

3,129 3,129 3,129 3,119 Szfalerit (pirit) 

3,036 3,033 3.036 Kalkupirit 

2,971 2,991 2.986 Melnikovit, fakóérc (tetraed.) pirrhotin (safflorit) 

2,925 2,935 2.943 Tennantit, kalkozin 

2.728 Kalkozin (kovellin) (pirit) 

2,704 2,704 2.70S 2,704 2,708 Markazit, szfalerit 

2.673 Kalkopiril (pirrhotin) 

2.605 .Safflorit 

2.581 hakóérc (letraedrit) 

2,568 2,56 2,561 Safflorit 

2,547 'fennantit 

2,487 2,493 Melnikovit 

2,421 2,421 2.421 2,418 2,421 Pirit (markazit, safflorit) 

2,384 2.378 2.36 Safflorit 

2,313 2.319 2.315 Markazit 

2,21 2,21 2.209 2,21 2,21 Pirit 

2,065 2.052 Pirrhotin, letraedrit 

1,996 1,984 Tennantit 

1,979 1.971 1,979 Kalkozin 

1,915 1,915 1,915 1,913 1.915 Markazit, szfalerit 

1,892 Kalkozin 

1,879 1,866 Kalkopirit 

1,84 1,854 1.854 1.854 Kalkopirit, (safflorit, tetraedrit) 

1,816 1.816 1.818 Tennantit 

1,735 1,732 1.726 1,729 Pirrhotin 

1,719 1.718 Kalkozin 

1.697 1.668 Safflorit 

1,636 1,636 1.635 1,636 1.636 Pirit, (szfalerit) 

1,596 1,589 1.596 1.59 1.587 Kalkopirit. fakóérc (tetraedrit) 

1.56 1.564 1.564 'l'ennantil 

1,447 1,447 1,445 1.451 Pirit (safflorit) 

1.42 1.435 Pirrhotin 

1.287 Kalkozin 
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NyomclcmUrUlom a Szava-1. fúrással haránlolt képződményekben. (Félmennyiségi színképadalok g/l-ban) 
Elemezte: PÁLFI E.-r»é, MÉV Kémiai Analitikai Laboratórium 

Traoe element contents in the formations traverscd by ihe Szava-1 borchole (semi-quantitative data in ppm). 
Analyzed by E. PÁLFI, Analytical Laboratory, Mecsek Őre Mining Co. 

Harántoh 
főlduni 
képződmény 
Traverscd 
formaiion 

Elemzett 
minta 

Analyzed 
sample 

Ag As Ba Be Bi Cr Co Cu Ga 

Fckclc palás 

ag>ag 
alcurolil 

Átlag 
Avcragc 

12 

- - 300 1,7 - 82 11,7 24,4 5,9 

Clay 
alcurolilc wiih 
black shalc 

Maximum 300 >3 < 100 <30 <30 < 10 

Kontakt 

Átlag 
Avcragc 5 

- - 300 - 100 18 35 10 

Maximum >300 >3 100 30 100 > 10 

Vulkano- 
kJasziit 
Volcano- 
clasiite 

Állag 
Avcragc 

19 

3 - 475 1,4 - 67 8,8 36 4.1 

Maximum 3 1000 >3 100 30 >300 10 

Riolil-porfiros 
mikrogránil 
Rhjolilc- 
porphyric 
micrograniie 

Állag 
Avcragc 

104 

4 - 1834 2.7 100 47 3,7 51 5 

Maximum 10 >1 3 100 100 < 10 <3000 10 

Nehézásvánv 
(s>2,9) 
dúsílmányok 

Állag 
Avcragc 

16 

> 5.5 720 >5700 4,1 100 38 s>200 1610 9.2 

Mea\y 
mineral 
scparaics 

Maximum >30 < 1000 M % > 10 100 100 N. é. 5l ^ <30 

Megjegyzés: 1.) N. é. = nem értékelhető (Fc zavar). 2.) Cd, Gc, W nem volt kimutatható 
Xoie: 1.) N'’ evaluation (Fe disturbs). 2.) (2d, Gc and W could nőt be detected 

3. Az erősen savanyú és alkáli jellegű magmakemizmust, az ásványparagenetikai és 
nyomelem együttest figyelembe véve, ércteleptani szempontból olyan réz-kovand 
formáció lehetséges, amelynek egyes zónáit területileg és mélységi övék szerint változó 
összetételű, polimetallikus jellegű ásványparagenezisek váltják fel. Bár a legdúsabb 
ércásványosodások is csak ércindikációnak minősülnek (t. k. a hidrotermás ércesedések 
„ércmentes” vagy „meddő” övezeteinek felelnek meg), a jövőbeli érckutatások kiinduló 
alapjául szolgálhatnak (kutatási javaslatok: Kassai M., Fazekas V., Vincze J. 1970., 
Barabásné Stuhl Á. 1979.). 

4. Elsősorban a radiometrikus koradatokból arra következtethetünk, hogy a régióban 
ismert szulfidos ércparagenezisek — összetételbeli és telepalkati különbségük ellenére, 
és függetlenül közvetlen magmás kapcsolataik kimutathatóságától, a hordozó képződ¬ 
ményektől — sőt az áthalmozott „gyökértelen” ércesedéseket is figyelembe véve — az 
alpi orogenezis különböző fázisaihoz kapcsolódnak. Ebbe a képbe illeszkednek a 
Villányi-hegység E-i előterének ércindikációi. 
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VII. táblázat - Tabu VII. 

Mn Mo Ni Pb Sr Sn Sb Ti V Zn Zr 

219 37 30 139 358 10 - 2333 36 425 117 

< 1000 100 >30 < 1000 <1000 < 10 3000 <100 > 1000 300 

28 - 44 10 980 - - 2600 58 - 100 

100 100 10 <3000 >3000 <100 >100 

.SS 6,5 32,6 10 486 - 100 4000 34 - 100 

> 100 10 100 > 10 1000 100 ~1 % <100 100 

118 7 10 12,3 711 10 - 2100 9,1 200 100 

< 1000 10 30 > 100 3000 > 10 <1 % >30 300 100 

1608 N. é. 60 29 962 15,7 N. 6. ► 1000 2586 207 

-1 % N. 6. 100 > 100 <1 % 30 N. é. N. é. <30 -1 % 300 
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A kézirat beérkezett: 1990. I. 18. 

Hydrothermal őre inijications in the boreholes 
of the northern foreground of Villány 

Mountains 

V. Fazekas'—J. Vincze" 

Ábstract 

The őre indications are related to the Permian subvolcanic rhyolite-porphyric microgranite body 
traversed by Szava—1 borehole. In the overlying sequence, along a tectonic contact, a 
presumably Carboniferous black, coal-bearing schistose clay sequence is found that forms a 
closing „cap” from the aspect of őre mineralization. Between the two parts volcano-tectonic 
breccia is found (Figs. 1—3.). 

In the greenish-grey (leucocratic), coarse porphyric high-potassium rhyolite-porphyric 
micogranite mass considerable hydrothermal alterations (silicification, carbonatization, clay 
mineralization, pyritization, vein formation, vein and disseminated őre mineralization) can be 
observed the effect of which can be traced in the volcano-tectonic breccia and in the black 
schistose clay sequence, as well. In the neighbourhood, the Lower Triassic Jakabhegy Sandstone 
Formation traversed by the Szava-4 borehole contains the traces of similar disseminated 
mineralization, i. e. the hydrothennal activity cannot be older than Lower Triassic. 

Őre indication traces and hydrothermal alterations can be observed in the Paleo-Mesozoic 
volcano-sedimentary sequences of other boreholes, too. 

The volcanic body is imbibed with hair-thick to 2—3 cm thick micro-veins, in certain sections 
of which cataclastic phenomena can alsó be observed (Plate /.). 

The vein-filling minerals are: quartz varieties, barite, celestite (?), Mg- and Mn-bearing 
siderite, magnesite, calcite, ankerite (?), clay minerals of the kaolinite-smectite group, chlorite, 
illite-hydromuscovite, pyrophyllite (?), hematite-goethite-maghemite (?), pyrite-melnikovite- 
marcasite, pyrrhotite (?), chalcopyrite, chalcozite, as well as sphalerite, grey copper őre, 
safflorite and arsenopyrite (?) (Figs. 4—6, Plates I—Vlll, Tahles 11—111) that associate the pyrite- 
chalcopyrite assemblage in the deeper horizons. 

In harmony with the radiometric age determinations (K—Ar, Rb—Sr, U—Pb) the rhyolite- 
microgranite porphyry and the lava rocks are 240—270 millión years old, their hydrothermal 
alterations following each other in several phases are 195, 170 and 47 millión years old. 

Based on the strongly acidic and alkali magma chemistry, on the mineral paragenesis and trace 
element association a copper-pyrite formation can be presumed. Its zones are followed by varied 
polymetallic mineral parageneses. 

Manuscript received: IS^^* January, 1990. 

‘H-7633 Pécs, Esztergár L. u. 1/A. III. 3. 
‘'H-7624 Pécs, Szigeti út 8/a. VI. 1. 
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THiipOTGpMaJIbHHG p/AOHp05íBJIGHHR B CKBa)KHHaX 

CGBGpHoro (j)Op]iaHAa BHJiiiaHbCKHX rop 

B. (paseKaiu, R. Bhhup 

Py^onpoHBJieHHH npHypoueHH k Tény cyÖBynKaHHwecKHX dhouhtob ao 
nop«|)HpoBHX MHKporpaHHTOB, BCKpuTHx CKBaxcHHOH CaBa-1. B KpOBne c 
TeKTOHHUeCKHM KOHTaKTOM , MapKHpyGMUM By nKaHOTGKTOHHWeCKHMH 

saneraioT líepnue yriHCTue c3iaHiJ,H. B pHonHTaxis/íHKporpaHHTax HaonioiiaüTCH 

CHIbHHe THilpOTepMaiIbHHe HBMeHGHSí: OKBapiI,GBaHHe, Kap6oHaTHTH3ail,Hfl, 

aprHnnH3aii,Hfi h nHpHTH3au,H«, — a TaKxce ncHnbHoe, nponcHiiKOBaToe h 
BKpanneHHOG opyAGHGHHG. HaMeHeHHflMH aarpoByTbí Taxace h KpoBUfi h Toaiin,a 

HKabxe^ibCKHX necwaHHKOB (^H)«Hero rpnaca) Chgíih opy^xGHGHHH, conpoBoxc- 
iiaeMHe rHiipoTepManbHUMH HSMeHeHHBMH, Ha6nioAaioTi],fl h b naneoaoHCKO- 

Me3030HCKHX oca>íoiíHo^yüKaHoreHHHX Toniii,ax, BCKpuTnx ^pyrHMH CKBaxHHa- 

MH. 

Táblamagyarázat — Explanation of plates 

Kőzet (polírozott csiszolat) felvételek 
(Nagyítás: l,5x) 

Photos of polished thin sections (magnification: 1.5 X) 

I. tábla — Plate I. 

1. Elbontott, kovásodott (és pirofillitesedett?) porfiros mikrogránit. Vékony kvarcerek, pirites-, 
kalkopirites-, sziderites szakaszokkal. 
Weathered, silicified (and pyrophyllitized?) porphyric microgranite. Thin quartz veins with 
pyritic, chalcopyritic and sideritic sections. 

2. Kvarc-karbonáttelér (középszürke sáv) hintett kristályos pirittel (fehér) vulkanoklasztitban. 
Quartz-carbonate vein (mid-grey strip) with disseminated crystalline pyrite in (white) 
volcanoclastite. 

3. Pirit (fehér)-, kvarc-pirit-kalcit telérhálózat (világos szürke) vörös vasas szegéllyel 
(sötétszürke), porfiros mikrogránitban. 
Pyrite (white)-, quartz-pyrite-calcite vein network (light grey) with red ferriferous margin (dark 
grey) in porphyric microgranite. 

4. Erősen átdolgozott, breccsiás-kataklázos kőzet (kovásodott vulkanoklasztit), elnyíródott pirit- 
markazit érhálózattal (fehér). 
Strongly reworked, brecciated-cataclastic rock (silicified volcanoclastite) with sheared pyrite- 
marcasite vein network (white). 

5. Kovásodott, vörös vasásvány foltos (sötétszürke) telér (?) kőzet kalkopirit-pirit érrel. (Az ér 
szegélyén fehér: pirit, közepén sötétszürke: kalkopirit). 
Silicified red vein rock with ferrous spots (dark grey) with chalcopyrite-pyrite vein. (At the 
margin of the vein, white: pyrite, in the middle dark grey: chalcopyrite). 

6. Lebontott, (pirofillitesedett ?) kovásodott, karbonátosodott, vörös vasásványfoltos porfiros 
mikrogránit, dús pirit-kalkopirit fészkekkel. 
Weathered (pyrophillitized?), silicified, carbonatized porj'ihyric microgranite with ferrous spots 
and with abundant pyrite-chalcopyrite nests. 

7. Kalcit-, barit-pirittelér vörös színeződéssel, telérmenti kovásodással, porfiros mikrogránitban. 
Calcite-barite-pyrite vein with red colour and with silicification along the vein, in porphyric 
microgranite. 
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Kőzetmikroszkópi (vékonycsiszolat) felvételek 
(Nagyítás: 24x; + nikolokkal) 

Thin section photos, M = 24 X, + N 

II. tábla - Plate II. 

1. Mikro rétegzett, gyürt-redőzött szerkezetű, szenes anyagtartalmú kvarc-agyag szericitpala, 
rétegesen változó mennyiségű apró, kerekded sziderit-kiválásokkal. A kép felső szélén piritkocka. 
Micro-stratifled, földed coaly, clay-bearing quartz-clay sericite schist, with siderite precipitations 
that change their quantities from layer to layer. In the upper margin of the picture a small pyrite 
cube is seen. 

2. Kvarc- és kvarc-sziderit erecskék hálózata tömör, finomkristályos, enyhén karbonátosodott 
fekete palás agyagban. 
NetWork of quartz and quartz-siderite veinlets in compact fine-crystalline slightly carbonatized 
black schistose clay. 

3. Szericit-muszkovit pala, fillit tömbből. 
Sericite-muscovite schist from a phyllite block. 

4. Vulkanoklasztikus kőzet, szögletes, osztályozatlan kvarc-, metamorfkvarc- és fekete 
palatörmelékekkel, kovás kötőanyaggal. 
Volcaniclastic rock with angular, unsorted quartz, metamorphic quartz and black shale fragments 
and with siliceous cement. 

5. Kvarcittörmelék a vulkanoklasztikus kőzetben. 
Quartzite detritus in volcanoclastics. 

6. Vulkanoklasztit és kőzettelér (?) függőleges kontaktusa. A felvétel jobb oldalán a vulkanok- 
lasztit, bal oldalán lebontott, mikrogranofíros alapszövetű kőzet, kvarcszemcse fenokristállyal 
(fehér) és pirít hintéssel (opak). 
Vertical contact of volcanoclastite and vein (?). In the right side there is the volcanoclastite, in 
the leit side there is the weathered rock of microgranophyric texture with quartz grain 
phenocrysts (white) and disseminated pyrite (opaque). 

III. tábla — Plate III. 

1. Riolit felzites alapszövettel, lebontott, szericites-pirofillites (?) plagioklász fenokristályokkal 
és kvarc-piro fillit (?) erecskékkel. 
Rhyolite with felsitic texture, weathered sericitic-pyrophyllitic (?) plagioclase phenocrysts and 
quartz-pyrophyllite (?) veinlets. 

2. Riolit mikrogránitos alapszövettel, idiomorf kvarc- és káliföldpát fenokristályokkal. 
Rhyolite with microgranitic texture and with idiomorphic quartz and potash feldspar phenocrysts. 

3. A porfíros mikrogránit mikrogránitos alapszövete. 
Microgranitic texture of the porphyric microgranite. 

4. A porfíros mikrogránit granofíros alapszövete. 
Granophyric texture of the porphyric microgranite. 

5. Telérrészlet, szferolitos sziderittel. 
Vein section with spherolitic siderite. 

6. Telérrészlet két generációs idiomorf kvarccal és barittal. 
Vein section with two-generation idiomorphic quartz and barite. 
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IV. tábla - Plate IV. 

1. Telérrészlet: szélén idiomorf kvarc, középső részén barit, jellegzetes hasadással. N = 60x. 
Vein section: idiomorphic quartz in the margin, barite of characteristic cleavage in the middle, 
M = 60x. 

2. Piritkiválások nagy mértékben lebontott alapkozetben. Az idiomorf piritkristályokat 
szideriterecskék hálózata szövi át. N = 60x. 
Pyrite precipitations in highly weathered rock. The idiomorphic pyrite crystals are interwoven 
by the network of siderite veinlets. M = 60x. 

V. tábla - Plate V. 

1. Telérrészlet: kvarc (alul) + illit-hidromuszJcovit (fölül). N = 60x; + nikolokkal. 
Vein section: quartz (below) + illite-hydromuscovite (above). M = 60x, + N. 

2. Hidromuszkovit + legyező alakú pirofillit (?). Bontási csomó az alapkőzetben. N = 120x; + 
nikolokkal. 
Hydromuscovite -I- fan-shaped pyrophyllite (?). Weathered nodule in the rock, M = 120x, + N. 

3. Pirofillit (?). Bontási csomó az alapkőzetben. N = 60x; + nikolokkal. 
Pyrophyllite (?), weathered nodule in the rock. M = 60x, + N. 

4. Ugyanaz, N = 240x; + nikolokkal 
The same as 3.; M = 240x,. + N. 

5. Kaolinit-kvarc telérrészlet (a képátló mentén) a vulkanoklasztikus kőzetben (középen kaolinit 
kristályhalmazból álló fészek, amely a képátló bal és jobb felső részén telérkvarcban folytatódik. 
N = 120x; + nikolokkal. 
Vein section with kaolinite-quartz (along the diagonal) in the volcanoclastite (in the middle the 
nest consisting of kaolinite continuing in vein-quartz. 

6. Kaolinit „legyezők” jakabhegyi homokkő kötőanyagában a Szava—4. fúrásban. N = 60x; + 
nikolokkal. 
Kaolinite „fans” in the cement of the Jakabhegy Sandstone, Szava—4 borehole. M = 60x, + N. 

✓ 

Ercmikroszkópi felvételek 
(Photos under őre microscope) 

VI. tábla - Plate VI. 

1. Szimmetrikus felépítésű kalkopirit-pirit telérrészlet. A kalkopirit felemészti a piritet: a pirit a 
telér szélein kicsipkézett szalagként és a kalkopirit mező belsejében maradványpiritként jelenik 
meg. N = 40x. 
1. Vein section of chalcopyrite-pyrite with symmetric structure. Chalcopyrite consumes pyrite: 
pyrite occurs at the vein’s edges as jagged bánd and within the chalcopyrite field as pyrite 
remain. M = 40x. 

2. Telérrészlet. A kalkopirit mezőben a piritnek fakóérc által történt felemésztése figyelhető meg. 
A piritkristály belsejét fakóérc helyettesíti; a maradványpirit felszabdalt koszorúként övezi a 
fakóércet. N = lOOx. 
Vein section. In the chalcopyrite field the consumption of pyrite by fahl őre can be observed. The 
inner part of pyrite crystal is replaced by fahl őre; the remaining pyrite surrounds the fahl őre 
as a jagged wreath. M = lOOx. 
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VII. tábla - Plate VII. 

1. Telérrészlet: kalkopirit mezőben (világos szürke) szfalerit (középszürke), pirít (fehér). A 
sötétszürke mező: meddő ásványok (kvarc, karbonát) N = lOOx. 
Vein section: sphalerite (mid-grey), pyrite (white) in the chalcopyrite field (light grey). The dark 
grey field consists of barren minerals (quartz, carbonate). M = lOOx. 

2. Telérrészlet: kalkopiritmező (szürkésfehér) kalkozinnal (világos szürke), maradvány pirittel 
(fehér). A közé]> és sötétszürke mezőt meddő ásványok adják. N = lOOx. 
Vein section: chalcopyrite field (greyish white) with chalcocite (light grey) and pyrite remain 
(white). The mid- and dark grey field consists of barren minerals. M = lOOx. 

3. Telérrészlet: A kalkopirit mezőben (szürkésfehér) megfigyelhető — a maradvány piriten (fehér) 
kívül — hogy a kalkopiritet fakóérc (világos szürke) helyettesíti, hasadási (repedés) hálózatot 
kitöltő kataklázos szövettel. (Sötétszürke mező: meddő ásványok) N = lOOx. 
Vein section: It can be observed within the chalcopyrite field (greyish white) (in addition to the 
pyrite remain — white) that chalcopyrite is replaced by fald őre (light grey) with fissure filling 
cataclastic texture (Dark grey field: barren minerals). M = lOOx. 

VIII. tábla - Plate VIII. 

1. Karbonát érben (jobboldali sötétszürke sáv) kvarcszalag (szürke) kalkopirittel (szürkésfehér 
felső képmező) N = 70x. 
Quartz bánd (grey) with chalcopyrite (greyish white upper section) in carbonate vein (dark grey 
strip in the right), M = 70x. 

2. Pirit-kalkopirit hintés részlete az alapkőzetben. A kalkopirit (szürkésfehér) nagymértékben 
korrodálja (felemészti) a piritet (fehér). N = 70x. 
Details of pyrite-chalcopyrite dissemination in the rock. Chalcopyrite strongly corrodes 
(consumes) the pyrite (white). M = 70x. 

3. Kalkozinesedett (világos szürke) kalkopirithintés (a balszegélyen pirittel) az alapkőzetben. N 
= 24x. 
Chalcozitized (light grey) chalcopyrite dissemination (with pyrite on the left) in the rock. M = 
24x. 

4. Hintett kalkopiritek (a szegélyen pirittel) karbonáttelérben. N = 24x. 
Disseminated chalcopyrite (with pyrite in the margins) in carbonate vein. N = 24x. 

5. Kalkopirit hintés az alapkőzetben. A kalkopiritet a szegélyén fakóérc szorítja ki. N = 70x. 
Chalcopyrite dissemination in the rock. Chalcopyrite is replaced by fahl őre in the margins. N 
= 70x. 



Fazekas V.—Vincze J.: Hidrotermális ércindikációk a Villányi-hegységben 49 



50 Földtani Közlöny 121. kötet 

II. tábla - Plate II. 
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V. tábla — Plate V. 
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VI. tábla — Plate VI. 
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VII. tábla - Plate VII. 
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VIII. tábla - Plate VIII. 
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Dokumentációk a Mecsek hegységi uránérc 
földtani kutatástörténetéhez* 

Wéber Béla* 

(3 ábrával) 

Összefoglalás: A dolgozat 3 db. földtani tárgyú térképet mutat be. Ezek a 
dokumentációk Magyarország egyetlen művelt uránlelóhelyének kezdeti kutatási szakaszával 
vannak kapcsolatban. A lelőhely — Magyarország D-i részén a Mecsek hegységben — felsőperm 
korú, folyóvízi durvatörmelékes rétegekben van. 

Bevezetés 

A magyarországi uránkutatás és -bányászat számos részterületen gyarapította 
földtani ismereteinket. Ez a tény a bányászati műveletek nagyságrendjében és 
szakmai közleményekbe sűrítve tükröződik. További jelentős mennyiségű 
információ halmozódott fel az adattárakban, a többirányú hasznosítása várva. 

A kutatás a Ny-mecseki felsőpermben volt a legeredményesebb. Az e tájon 
létrejött hazai uránipar azokra a földtani-geofizikai eredményekre épült, amelyek 
forrását az 1953-tól kezdődő kutatások képezték. A következőkben olyan kéziratos 
térképeket mutatunk be, amelyek e kezdeti szakaszt képviselik és ezért — 
érdemesebb módon, mint esetleges egyediségükben — méltók a figyelemre. 

A dokumentációk 

1. Az 1. sz. térkép (7. ábra) 46,6 cm X 50,7 cm keretméretű fénymásolat. 
Tartalma: M= 1:10.000 szintvonalas (5 m), magassági pontokkal is részletezett 
topográfiai térkép Kővágószőlős és Cserkút, valamint a csak felirattal jelzett 
Kővágótöttős községek közvetlen (1—2,5 km) környékéről. A fénymásolt 
térképlapon ceruzával rajzolt, színezett fedetlen földtani térkép látható, amihez 
korra minősített jelmagyarázat tartozik. A jelzett földtani képződmények közül 
sötétebb tónusával csak a Jakabhegyi Főkonglomerátum sávja különül el jól 
észrevehetően. 

A térkép közvetlen kutatási céljára utal az a 20 m-es távközű (sorszámozott és 
tussal utólag felrajzolt) vonalrendszer, amely a földtani alap szerint a ,,szürke és 
zöldesszürke homokkövek'', valamint a „vörös homokkövek" érintkezési vonalát (a 
jelenlegi megfogalmazás szerinti redoxi frontot) széles sávban követi. A jel- 
magyarázatból következik az, hogy a térkép az uránkutatás céljából végzett szelvény 
szerinti emanációs (talajlevegő radon koncentráció) mérések eredményeinek 

'Előadta a Társulat DK-dunántüli Területi Szervezete 1990. febr. 20-i szakülésén. 
”7633 Pécs, 39-es dandár u. 9/A. 
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ábrázolására szolgált. A felmért területen több anomália csoportot és egyedi 
emanációs anomáliát mutattak ki. 
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1. ábra. Emanációs anomália térkép a Ny-mecseki uránlelőhely K-i részéről (1954.) (Foto EGYED 1.) 

Fig. 1. Emanation anomaly map on the ea.stern part of the uránium deposit of the Western Mee.sek Mountains (1954, 
photo by 1. Egyed) 

Az emanációs anomália térkép azt bizonyítja, hogy az egykori kutatók a 
Ny-mecseki permben korán felismertek alapvető kutatási kritériumokat és az egyik 
lehetséges kutatási módszert eredményesen alkalmazták. Az anomáliák további 
vizsgálata vezetett a felszín alatti ércesedés kimutatásához. 

A térképen a mélységi kutatás nyomainak — fúrásoknak és kutatóaknáknak — a 
helye is szerepel. A Kővágószőlos felé vezető É-i irányú út eljén és közvetlenül 
mellette a „p. KaHAQ^H” és „p. UJha" feliratok között vannak a „CKB—l" és 
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„CKB—2”fúrások, továbbá az „ui—1 "és „zz/—5"jelű kutatóaknák. Ugyanezen 
úttól K-re, Kővágószőlős legdélibb jelölt házától DK-re ~ 350 m-re, van az 
„ui—2" jelű és a kővágószőlősi templomtól KDK-re ~ 450 m-re az „m—4” jelű 
kutatóakna. A sorszámok nem hagynak kétséget afelől, hogy a mélységi kutatás 
céljait szolgáló első mesterséges feltárásokról van szó. 

Az 1. sz. térkép feliratainak fordítása. A térkép címe az északi lapszélen; A „Déli” 
területrész anomália térképe. A jobb alsó sarokban: Jebnagyarázat, az anomáliák intenzitása, 
40—100 emán, stb., több mint 1000, alsópermi szürke és zöldesszürke homokkövek, 
felsőpermi vöröshomokkövek, felsőpermi konglomerátumok. 

A bemutatott emanációs anomália térkép tartalma napjainkban ismét fontossá 
válhat, mert információt tartalmaz a Mecsek hegységi uránlelőhely (bányászat előtti) 
radiometriai „ö" állapotáról. Maradéktalan lehetne az örömünk egy kutatási 
dokumentáció időtálló használhatósága felett, ha az időszerűséget nem az 
uránkutatás és bányászat kényszerű felhagyási tervei képviselnék, 1990 elején. 

2. A 2. sz. térkép (2. ábra) 112,4 cm x 82,4 cm keretméretű fénymásolat. 
Tartalma M= 1:10.000 szintvonalas (5 m), magasági pontokkal is részletezett 
topográfiai térkép a Ny-Mecsek (megközelítően a Jakabhegy—Cserkút—6. sz. 
főút—Boda—Hetvehely kőbánya—Jakabhegy pontokkal körvonalazható) területéről. 
A fénymásolt térképlapon kéziratos (tusrajzos), színezett földtani térkép van, 
amelyhez rajzos-szöveges, korra minősített jelmagyarázat tartozik. 

A földtani térképet, eredeti terepi felvétel alapján, valószínűleg 1954-ben 
készítették. A térkép a képződmények felszíni elterjedését, a kőzettani (szemnagyság 
és kőzetszín) észleléseket, valamint a rétegdőlés mérések eredményeit tartalmazza. 
Az utóbbiak sűrűsége arra utal, hogy részletes földtani felvétel történt. 

A rétegdőlési adatokon kívül, szerkezetföldtani elemként, a térkép csak kevés 
törésvonalat jelez. Ezek helyét, elsősorban a szürke-zöld és vörös kőzetszín váltás 
zónájában, a feltártsági viszonyok miatt csak részletező módszerekkel határozhatták 
meg. Külön említést érdemel az, hogy a térkép készítői — a hetvehelyi kőbányától 
DK-re — helyes csapással rajzolták be a jakabhegyi homokkő és a triász karbonátos 
rétegek között felismert (ma Hetvehely—Magyarszék vonalként megfogalmazott) 
szerkezeti határt. 

A boltozatos szerkezeti nagyforma geometriáját külön nem hangsúlyozták, de 
nyilvánvalóan észlelték egy Boda—Bakonya—Kővágótöttős magasságában, tehát 
Kővágószőlőstől É-ra húzódó KÉK—NyDNy irányú szerkezeti hossztengely 
létezését. 

A térképen felismerhetők a mai perm—triász rétegtani nomenklatúra egységeinek 
körvonalai is. A boltozati forma macában a Boda—Bakonya közötti világos tónusú 
terület a bodai aleurolit térképezett elterjedését jelzi. A bodai aleurolitot körülvevő 
— aleurolit és homokkövek váltakozásával jellemzett — világos-sötét sávos terület 
a bakonyai tarkahomokkő tagozat területe. Az a világos tónusú, változó szélességű 
öv, amelyben Kővágószőlős is elhelyezkedik, a kővágótöttősi szürke homokkő 
tagozat elterjedésének felel meg s ez felett a jakabhegyi főkonglomerátum 
markánsan sötét tónusú keskeny sávjáig a cserkúti vörös homokkő tagozat — 
ugyancsak erősen változó szélességű — felszíni előfordulási területe van. Az adatok 
szerint a földtani térképezés érintette a jakabhegyi homokkövet és más triász 
szinteket is. 
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Az alkalmazott földtani korminősítés VADÁSZ E. (1935.) felfogását tükrözi. A 
jelmagyarázatban ezért a Jakabhegyi fökonglomerátum alatti rétegek az alsópermbe, 
a konglomerátum és felette a Jakabhegyi homokkő rétegei a felsőpermbe sorolva 
szerepelnek. 

Közvetlenül érckutatási információt jelentenek a földtani alaptérképen azok a 
halványtónusú, változó nagyságú foltok, amelyek a kővágótöttősi szürke homok¬ 
kövek és a cserkúti vörös homokkövek határához igazodva (pl. a Kővágószőlős felé 
vezető út két oldalán ~ Ikm csapáshosszban) láthatók. A jelmagyarázat idevágó 
szövege szerint ezek a helyek a felszínen akkor már felismert ,fémércesedés 
területei, a geofizikai kutatások adatai alapján''. 

Az emanációs anomália térképpel való összevetésbe^ kitűnik, hogy „a geofizikai kutatások " 
egyik módszere biztosan az emanációs mérés volt. A 2. sz. térkép ilyen „fémércesedés” 
területeket a redoxi front vonulata mentén több (11 kisebb-nagyobb) területen (YuacTOK 

lOscHUH, - BanaüHUH stb.) jelez. Nagyon valószínű tehát, hogy a Ny-mecseki 
uránkutatások korai szakaszában nagy területre kiterjedő emanációs méréseket végeztek. Az 
elsőként ismertetett emanációs anomália térkép ezekből csak egy részletet képviselhet. 

A 2. sz. térkép jelmagyarázatának fordítása: Q: alluviális és deluviális üledékek; Alsótriász 
(T,): az alsótriász meszes üledékei (felsőwerfeni emelet), az alsótriász homokos-agyagos 
üledékei (alsówerfeni emelet); FeLsőpenn (P2): vörös keresztrétegzett homokkövek, (felső 
összlet), konglomerátumok; Alsóperm (Pj, 111: változó szemnagyságú szürke és zöldesszürke 
színű homokkövek; 11: zöldszínűfinomszemcsés csillámtartahnú homokkövek, tégla vörös színű 
aleurolit palák és finomszemű homokkövek; P—P^: vörösszOm kereszlrétegzctt homokkövek, 
(alsó összlet); a fémércesedés területei (a geofizikai kutatások adatai alapján); tektonikus 
vonalak; az 1954-ben mélyített fúrások; az 1955. első felében mélyített fúrások; az 1955-re 
tervezett fúrások; a kőzetek települési elemei; 1. megbízhatóak; 2. nem megbízhatóak. 

3. A 3. SZ. térkép (3. ábra) 82,5 cm x 91,8 cm eredeti keretméretű fénymásolat. 
Tartalma: M = 1:25.000 szintvonalas topográfiai térkép a Ny-Mecsekről (Pécs— 
Pécsbányatelep—Orfu—Abaliget—Hetvehely—Bükkösd határokkal) és a Ny-Mecsek 
D-i előteréről (Pécs—Kéked—Szabadszentkirály határokkal). Az ábrázolhatóság 
miatt a térkép eredeti területe montázs segítségével kisebbített. 

A fénymásolt alapon a földtani alaptérkép és érckutatási információk láthatók, az 
utóbbiak grafikusan jól kiemelt módon. A térkép bemutatását elsősorban az 
indokolja, hogy ezen a lelőhely felszíni földtani képe már olyan általánosított 
formában jelenik meg, amely a (PUV) MEV geológusainak 1960-as évekbeli 
térképezése nyomán, a ma ismettel jól összevethető. 

A 3. sz. térkép feliratainak fordítása. A térkép címe az északi lapszélen: A mecseki 
lelőhely területének vázlatos földtani térképe. Jelmagyarázat: Q: alluviális és deluviális 
üledékek; Alsótriász: meszes és homokos-agyagos üledékek; Felsőperm (Pf): vörös 
keresztrétegzett homokkövek (felső összlet); Felsőperm: konglomerátumok; P,—P2: vörös 
keresztrétegzett homokkövek (alsó összlet); Alsóperm (P,): változó szemnagyságú szürke és 
zöldesszürke homokkövek finomszemcsés, csillámos homokkővel, aleuritos palák és 
finomszemű téglavörös színű homokkövek; fémércesedésű területek; tektonikai vonalak; a 
kőzetek települése elemei; magfúrással megkutatott területrészek. 

Befejezés 

Nem zárható ki az a lehetőség, hogy a bemutatott térképeken kívül még további 
— a Ny-mecseki uránkutatás korai szakaszából származó — földtani tárgyú 
dokumentációk is léteznek és a későbbiekben teljesebbé tehetik ismereteinket. 
Ennek ellenére célszerűnek látszott a térképek közlése, mert a 2. ábrakénX szereplő 
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földtani alaptérképhez kapcsolódó munkákkal kezdődhetett a Ny-Mecsek földtani 
viszonyainak ipari célú feltárása. Erre a megismeréstörténeti szempontból is 
jelentős állomásra, a Ny-mecseki uránlelőhelyen tárgyilagosan visszatekinteni 
időszerű szakmai kötelesség. 

Általánosabb értelemben, BÖCKH J. (1881) és VADÁSZ E. (1935) Mecsek-hegységi 
térképei után, a 2. ábra földtani térképét előállító geológusok munkája módszerben 
és időben (1954) nélkülözhetetlen összekötő szerepet töltött be a (PUV) MÉV 
geológusok 1960-as évek elején (pl. JÁMBOR et al. 1962) kezdődött térképezési 
munkájáig a Ny-Mecsek területén. A folyamatosság képviselete mellett ez a térkép 
részben mérhetővé teszi a felszíni földtani kép megismerésében 1954-től napjainkig 
elért előrehaladást is. 

Irodalom — References 

BÖCKH J. (1988): Geologische und Wasser-Verhiiltnisseder Umgebung dér Stadt Füníkirchen— Jahrb. Ung. Geol. 
Anstalt rv. 4. 

JÁMBOR Á. etal. (1962): A II. sz. kutatócsoport 1961. évi előzetes jelentése a mecseki permi antiklinális l:10.000-es 
méretű térképezéséről. Kézirat, MÉV: KMÜ. adattár. 

Vadász E. (1935): A Mecsek-hegység. Magyar Tájak Földtani Leírása. Budapest. 

A kézirat beérkezett: 1990. V. 30. 

Documentations on the geological exploration history 
of the Mecsek uránium (jeposit, Hungary 

B. Wéher' 

Ábstract 

Three geological maps are presented. These are related to the early stage of exploration of the 
only mined uránium deposit of Hungary. The deposit is found in the Southern part of the country, 
in the Mecsek Mountains, in Upper Permian fluviatile coarse detrital strata. 

Manuscript received: 30th May, 1990. 

ZtoK/MOHThi no HCTopHH reojioTHnocKoro H3/neHHH 
ypoHOBbix p/A B MeuGKCKHX ropax 

B. Beőep 

DcTUTbe npeACTaŐBGHH rpH reonorHUGCKHe KapTH.cBuaaHHUG c paHiiGH craAHGH 

paSBGAKH GAHHCTBGHHOrO npOMUUIJIGHHOrO MGCTOpo:a(AGHHn /paiia B DGHrpHH. ZlaHHOG 

MGCTOpoaCAGHHG HaXOAHTCfl B MgUGKCKHX FOpaX Ha lOGG BGHFpHK H RpH/pOUGHO K 

rpyóooÖBOMOUHHM amnoBHanHUM otbo^ghhhm noBAHGBGpMCKoro BOBpacTa. 

Address of the author: H-7633 Pécs, 39-es dandár u. 9/A. 
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A Tési Agyagmárga Formáció 
genetikai problémáinak vizsgálata 

a Vértes előterében* 

Vaskóné Dávid Klára* 

(12 ábrával, 3 táblával, 3 táblázattal) 

összefoglalás: ATési Agyagmárga Formáció a Vértes előterében báziscsere-képessége 
alapján heterogén, törmelékanyaga vegyes eredetű, jelentős részben légi szállítású. 

A további vizsgálati eredmények nem utalnak sem bauxit jelentős részvételére a képződ¬ 
ményben, sem uralkodóan másodlagos áthalmozottságra. 

Az egyidejű vulkanizmus a rétegsor aleuritos alsó szakaszán mikrominerológiai adatokkal 
közvetlenül bizonyítható, hatása, a főleg pelites rétegsor jelentős részére, az egyéb vizsgálati 
adatok egész sora alapján közvetve feltételezhető. Több adat arra utal, hogy a ílnomszemcsemé- 
retű vulkáni anyagnak fontos szerepe volt az Alsóperei Bauxit Formáció keletkezésében is. 

A gyér, gyakran teljesen hiányzó egyéb, magmás és metamorf nehézásvány-társaság mellett 
előforduló kromit azt a lényeges tényt rögzíti, hogy a Tési Agyagmárga Formáció középső albai 
üledékgyujtője olyan régióban helye2dcedik el, ahová az egykori eugeoszinklinális zónában 
keletkezett ofiolitos kőzetek is pusztulnak. A feltételezhető egyidejű vulkanizmus az egykori 
távolabbi környezetnek az albai emeletben való aktivitását igazolja. 

Bevezetés 

A Tési Agyagmárga Formáció komplex anyagvizsgálatát FÜLÖP József indította el, a 
Magyar Állami Földtani Intézetben, 1967-ben. Jelen munkám is ennek a része. A 
képződménynek a bakonyi és vérteselőtéri fúrásokban való feltárása után lehetőség nyílt 
a maximálisan 200 m-t is meghaladó teljes rétegsor földtani, rétegtani és komplex 
ásványtani, valamint kőzettani vizsgálatára. Munkámban nem térek ki a földtani 
feldolgozás teljes spektrumára, csupán a komplex anyagvizsgálat eredményeinek a 
genetikai problémák megvilágítását elősegítő ásvány-, kőzettani és geokémiai értékelését 
végeztem el, elsősorban a Pusztavám 980. (Pv. 980) sz. fúrás adataira támaszkodva. 
Felhasználtam a Mór térképező 7. (Mt. 7.), a Mór 15. (M. 15), a Bököd 1828. (Bo. 
1828) és a bauxitot is tartalmazó Tés 27. fúrás egyes adatait is. 

A kémiai és üledékföldtani vizsgálatok a MÁFI laboratóriumaiban, és az MTA 
Földtani Tanszéki Kutatócsoport üledékföldtani laboratóriumában készültek. 

'Elhangzott az Ásványtan-Geokémiai Szako.sztály 1973. inárc. 8-i ülésén. Az egyetemi doktori disszertáció 
rövidített változata. 

"Magyar Tudományos Akadémia Földtani Tanszéki Kutatócsoport, ELTE Földtani Tanszék, 1088 Budapest VIII. 
Múzeum kit. 4/a. 
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1. ábra. A Tatabányai-medenceés a Vértes előterének mezozoós alaphegy ség-térképe (CSÁSZÁR G., 1973 nyomán). 
Jelmagyarázat: 1. Pénzesküti Márga Formáció, 2. Zirci Mésztó Formáció, 3. Tési Agyagmárga Foniiáció, 
4. Kömyei Mészkő Formáció, 5. Vértessomlói Aleurolit Formáció, 6. Tatai Mészkő Formáció, 7. Neokom, 8. Jura, 

9. Triász, 10. Bauxit 
Fig. 1. Map of the Mesozoic basement of the Tatabánya basin and Vértes foreground (after G. CSÁSZÁR, 1973.). 
L e g e n d : 1. Pénzesküt Mari Formation, 2. Zirc Limestone Formation, 3. Tés Clay-Marl Formation, 4. Köriwe 
Limestone Formádon, 5. Vértessomló Aleurolite Formation, 6. Tata Limestone Formation, 7. Neocomian, 8. 

Jurassic, 9. Triassic, 10. bauxite 
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A képződmény elterjedése és települési viszonyai 

A képződmény 10-15 km-es sávban nyomozható a Dunántúli-középhegység 
tengelyében Csehbánya és Oroszlány között. Elszigetelt előfordulása van Úrkút 
környékén. Pusztavámtól Oroszlányig közvetlen fekűje a Kömyei Mészkő Formáció, 
Pusztavámtól közvetlenül települ a Dachsteini Mészkőtől a Tatai Mészkőig teijedő 
képződményekre. Felfelé gyors, fokozatos átmenettel kapcsolódik a Zirci Mészkő 
Formációhoz (CSÁSZÁR G., 1986) (/. és 2. ábra). 

Előzetes genetikai elképzelések 

Noszky J. (1984) az általa munieriás agyagcsoportnak (1951) elnevezett képződmény 
anyagát szárazföldi eredetűnek tartotta. A szárazföld közelségét az iszapolási 
maradékban található nagymennyiségű kvarcszemcse bizonyította. A gyakran előforduló 
sötétbarna konkréciók azonban Gedeon T. elemzési adatai szerint nem bauxit pizolitok. 

Vadász E. (1960) úgy vélekedett, hogy a képződmény vörös agyagja nem bauxit 
jellegű, de valószinűleg a bauxit anyagából származik. 

A képződmény újravizsgálatát FÜLÖP J. indítottael 1967-ben. Ennek keretében készült 
Vető I. (1967) jelentése, mely szerint nyomelemvizsgálati eredmények alapján, savanyú 
mélységi magmás kőzetek uralkodóan fizikai mállással történő lepusztulásából eredő 
anyag, és erősen felhígult bauxit vesznek részt az összlet felépítésében, bár még benne 
nem sikerült Al-oxihidroxid ásványt találni. 

Csánk Elemémé (1968) mikrominerológiai vizsgálatai során felhívta a figyelmet a 
magmás és metamorf ásvány szemcsék mellett a hipersztén, biotit és horzsakőszemcsék 
jelenlétére is, melyek a dunántúli mezozoós kitörések tufaszórásából származhatnak. 

Császár G. (1986) részletesen feldolgozta a képződményt Tési Agyagmárga Formáció 
néven, melyet főleg bakonyi fúrásokra és felszíni feltárásokra alapozott, de egyes 
vizsgálatokat kiteijesztett a vérteselőtéri fúrásokra is. A képződmény korát palynológiai, 
mikro- és makrofauna vizsgálat alapján egyaránt az albai emeletre teszi. A Tési 
Agyagmárga egységesnek látszó üledékgyűjtőjét részmedencék sokaságának fogja fel, 
amelyekben csak hozzávetőleges jelleggel nyomozhatok a gyakran fellépő tengeri 
beütések. A lepusztulási térszínen mélységi magmás, metamorf, valamint idősebb 
üledékes kőzeteket feltételez. Felveti annak lehetőségét, hogy a lepusztulási térszínen 
keletkezett mállási maradékot vulkáni anyag is növelhette, de egyidejű vulkanizmusnak 
csak bizonytalan jeleit találta. 

A tarkaagyagok kérdése az irodalomban 

A tarkaagyagok genetikai problémájának felvetése nem ismeretlen az irodalomban. 
SzádeCZKY-Kardoss E. (1952) szerint a vöröses színeződés valamely régebbi vörös 
kőzet áthalmozódásából származhat, esetleg sajátos éghajlati ill. talajtani viszonyok 
következménye, vagy diagenetikus. 

JÁMBOR A. (1973) az agyagos kőzetek vöröses színeződését bakteriopirit elbomlásával, 
illetve zagyszállítással keletkezett kőzetek esetén a szárazföldi málladékszín fenn¬ 
maradásával magyarázza. 

VÁRSZEGI K. (1973) az üledékképződéssel egyidejű vulkánosságra utaló jelenségek 
között említi a vörös, barna és lilás színeződés megjelenését a finom eloszlású ásványok 
eloxidálódása révén. Az általa felsorolt jelenségek között van emellett pl. a hirtelen, 
átmenet nélküli szemnagyság váltás, a fauna tömeges megjelenéséből származó 
lumasellák jelenléte, és a gumósodás, melyek jellemzőek a Tési Agyagmárga 
Formációra is a Vértes előterében. 
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G. L. SZTADNIKOV (1962) a problematikus tarka színű kőzeteket három csoportba 
sorolta: delta képződmények, eolikus eredetűek és egyéb eredetűek. Az egyes csoportok 
báziscsere-képességének mértéke, valamint a lecserélhető ionok minősége és egymáshoz 
viszonyított mennyisége a keletkezési viszonyokat jól tükrözi. Az agyagos kőzetek 
esetében jobban használható, mint az ásványtani módszer. 

A képződmény felépítése és faunisztikai 
sajátságai 

A Tési Agyagmárga Formáció rétegeinek csoportosítását a képződmény egyik 
legteljesebb ismert rétegsorát tatalmazó Pv. 980. sz. fúrás alapján végeztem el. E 
fúrásban a képződmény fekűje az itt 10 m vastag Kömyei Mészkő Formáció. Mivel 
kifejlődése az agyagos közbetelepülések miatt nagyon hasonló a Tési Agyagmárga 
Formáció kifejlődéséhez, a két képződményt összevontan kezeltem a rétegsor 
csoportosításánál. A fedő képződmény a Zirci Mészkő Formáció. 

A Kömyei Mészkő és a Tési Agyagmárga Formáció rétegcsoportjai a Pv. 980. sz. 
fúrásban (3. ábra): 

1. Mészkő rétegcsoport (123,4—713,0 m) (Kömyei Mészkő Formáció) 
2. Konkréciós gumós márga és aleuritos tarkaagyag rétegcsoport (713,0—690,9 m) 
3. Meszes homokkő, homokos mészkő rétegcsoport (690,9—667,3 m) 
4. Meszes agyagos aleurolit és gumós tarkaagyag rétegcsoport (667,3—629,6 m) 
5. Vörös, barna gumós tarkaagyag rétegcsoport (629,6—544,1 m) 
6. Barna, szürke gumós tarkaagyag rétegcsoport (544,1—518,8 m) 
7. Szürke molluszkás agyag és mészkő rétegcsoport (518,8—507,4 m) 
A képződmény fáciesek szerinti tagoltsága (4. ábra) jól szemlélteti, hogy egy 

nagy vastagságú faunamentes rétegsorról van szó, amelyet gyakran, viszonylag vékony, 
tengeri és elegyesvízi faunát tartalmazó rétegek szakítanak meg. Az egyes fácieseket 
Ostracoda fauna alapján különítettem el. 

Az anyagvizsgálati eredmények és értékelésük 

Báziscsere-vizsgálat 

A genetikai problémák első megközelítésére G. L. SZTADNiKOV (1962) kémiai 
módszerét választottam. Vizsgáltuk a BaCU-al lecserélhető összes ionok mennyiségét 
(EBa), amelyet általános báziscsere-képességnek nevezünk, valamint a lecserélhető Na 
(ENa) és Ca (ECa) arányát, mely a sóssági együtthatót adja me», és jellemző az ülepítő 
közeg szalinitására. A vizsgálatokat dr. CSAJÁGHY Gábor (MAFI) végezte. 

A Pv. 980. sz. fúrás 81 db különböző biofáciesű mintáját vizsgáltuk meg, melyből 52 
db faunamentes volt. 

Az EBa 2,5—18,6 között változik e helyen a képződményben. Átlag 11,85, a normál 
agyagos üledékes kőzetekre jellemző 10-es értéknél valamivel nagyobb. Jobban látható 
ez az eltolódás az EBa és az ENa/ECa összefüggését ábrázoló diagramon (5. ábra). Az 
EBa eltérése az átlagtól + 53%, —76%. Túl nagy ahhoz képest, hogy homogén ( + 
20% eltérés esetén) rétegsorról lehessen szó. Az átlagtól való nagyobb eltérések negatív 
irányban csökkent csereképességű delta fácieseket jelölnek, pozitív irányban légi 
szállítású törmelékanyag részvételét a rétegsorban. Az EBa és az ENa/ECa összefüg¬ 
gését ábrázoló diagramon az is jól látható, hogy az adatok négy tartományban 
csoportosulnak (5. ábra): 

1. Delta fácies belső ívei (8 db minta) 
2. Delta fácies külső ívei és tengeri rétegek (5 db minta) 
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4. ábra. A Tési Agyamárga Formáció fácies eloszlása a Pv. 98U. sz. fúrásban. 
Fig. 4. Facies distribulion of Te's Clay-MarI Formaiion in borehole Pv. 980 

% 
3. Változó mértékben kiédesült medencében leülepedett rétegek, amelyek gyakran légi 

szállításű törmelékanyagot is tartalmaznak (62 db minta) 
4. Főleg légi szállítású anyagot tartalmazó, változó mértékben kiédesült rétegek (6 db 

minta). 
Vizsgálatunk szerint a sóssági együtthatók a különböző biofáciesekben az alábbiak 

szerint változnak: 
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Minták száma 13 db 10 db 6 db 52 db 

fácies tengeri csökkentsósvízi édesvízi faunamentes 

ENaiMg) 

ECa 0,20-3,40 0,10-2,66 0,53-2,18 0,10-3,93 

ENa(Mg) 
ECa Pv.980.S2.fúrás 

5. ábra. ^ általános báziscsere-képesség (EBa) és a sóssági együttható ENa(Mg)/EC9 összefüggése a Pv 980. sz. 
fúrás Tési Agyagmárga FomiációjáDan. Jelmagyarázat: 1. Faunamentes, 2. Édesvízi, 3. Csökkentsósvízi, 

4. Tengeri biofácies 
Fig. 5. Relationship between common base exchange capacity (EBa) and the salinity factor ENa(Mg)/ECa in the 
Tés Clay-Marl Formation, borehole Pv. 980. L e g e n d : 1. Fossil-free, 2. Fre.shwater, 3. Brackish, 4. Marine 

biofácies 

A vasoxi(jációs fok (OpJ 

A vasoxidációs fok méterenkénti vizsgálatára került sor. A képződmény oxidációs 
foka uralkodóan nagy, de szélsőségesen ingadozik a reduktív agyagok (0,01) és a 
lateritek (30—60), valamint a bauxitok (300) vasoxidációs foka között. A nagy 
vasoxidációs fok a statisztikai adatok alapján kedvezőtlen a fauna szempontjából (6. 
ábra). 

A nagy vasoxidációs fok az albai emeletben ismert trópusi klíma (Császár G., 1986) 
alatt végbemenő kezdődő lateritesedési folyamat következménye, valamint a felszíni 
málladékhoz valószínűleg hozzájáruló, részben légiszállításü vulkáni tufa eredetileg is 
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emelkedett (6,8—14,8) (Hermann M., 1952) vasoxidációs fokával (az Op^ eloszlási 
görbéje ebben az intervallumban mutat maximumot) jár együtt. A feltételezett egyidejű 
vulkanizmus meglétének kimutatása a továbbiakban következő vizsgálatok feladata. 

6. ábra. A Tési Agyagmárga Formáció faunás és faunamentes mintáinak Op^-eloszlása a Pv. 980. sz. fúrásban. 
Jelmagyarázat: 1. Faunás minta (146 db), 2. Faunamentes minta (77 db) 

Fig. 6. Opj distribution of the fauna-bearing and fauna-free samples of Tés Clay-Marl Formation in borehole Pv. 
980. L e g e n d ; Fossil-bearing samples (146), 2. Fossil-free samples (77) 

Paleo-pH 

A rétegsor pH-értékei (6,8—7,4 közel semleges) alapján a hidrodinamikai viszonyok 
nem kedveztek az agyagásványok képződésének. G. MiLLOT (1964) szerint a savas pH 
a kaolinitek, a lúgos pH a csillám típusú agyagásványok képződésének kedvez. A Pv. 
980. sz. fúrás méterenként vizsgált pH-értékei leggyakrabban a két tartomány közé 
esnek. 

Ásványos összetétel 

A Pv. 980. sz. fúrás méterenkénti röntgendiffraktométeres (VicziÁN István) és DTG 
(Földvári Mária) vizsgálatára került sor. A képződmény agyagásvány-tartalma a pH-val 
való jó egyezésben, az agyagmárga elnevezéssel ellentétben igen alacsony. Az 
agyagásványok leggyakoribb százalékos értéke a rétegsorban 10—20 %. (Maximálisan 
40 %). A kvarctartalom eloszlási görbéje a réteg mintáira vonatkoztatva két maximu- 
mos, a nagyobbik maximum igen magas %-értéknél, 60 %-nál van. A klorit és földpát 
hasonlóan kapott gyakorisági görbéinek maximuma szintén 10 %-nál van, az 
agyagásványéhoz hasonlóan, de meredekebben csökken a nagyobb %-os értékek felé (7. 
ábra). A képződmény átlagos ásványos összetétele a Mississippi delta körzetének 
különböző fáciesű üledékeihez (D. B. Shaw és C. F. Waever, 1965) hasonlítva az igen 
alacsony agyagásvány/kvarc arányával tűnik ki. Ez az arány az esetek 75 %-ában 
alacsonyabb az említett körzet folyóvízi üledékeinek agyagásvány/Q arányánál, amely 
a fáciesek között a legkisebb: 0,5. 

Leggyakrabban a kaolinit (mely fireclay típusú) az illittel és az illit-montmorillonittal 
együtt fordul elő. 
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Ásvány , */, 

7. ábra. Az ásvány-komponensek egyes %-os értékeinek gyakorisága a Pv. 980. sz. fúrás Tési Agyagmárga 
Formációjában. J elmagyarázat: 1. Goethit, pirit, sziJerit, 2. Klorit, 3. Agyagásvány, 4. Földpát, 5. Kvarc, 

6. Kalcit-t-dolomit 
Fig. 7. Frequency of percentual values of the mineral components in Tés Clay-Marl Formation, borehole Pv. 980. 

L e g e n d : 1. Goethite, pyrite, siderite, 2. Chlorite, 3. Clay minerals, 4. Feldspar, 5. Quartz, 6. Calcite-1-dolomité 

Bauxitásvány a vizsgálatok során nem volt kimutatható. A kontingencia vizsgálat 
eredménye szerint a nagy vasoxidációs fok nagy kvarctartalommal, és nem agyagásvány¬ 
tartalom növekedéssel jár együtt, mely inkább enged következtetni vulkáni pornak a 
felszíni málladékhoz való ho2Lzájárulására, mint bauxit bemosódására. 

A Pv. 980. sz. fúrásban az ülitek kristályossági fokára (C,oá) vonatkozó mérést 
Dienes I. végezte, (J. ábra). A képződményben ez az érték 10—20 között a 
leggyakoribb, a nagy vasoxidációs fokkal szemben gyenge felszíni mállásra utal. 
Feltételezhető, hogy az agyagásványok jelentős része az üledékgyűjtő medencébe hullott 
vulkáni porból helyben keletkezett és egyáltalán nem degradálódott. A C-értékek alapján 
egyes tarkaagyag rétegcsoportok rétegei enyhébb felszíni mállás után ülepedtek le, mint 
a durvább szemcseméretű törmeléket tartalmazó homokos mészkő, meszes homokkő 
rétegcsoport rétegei (i. ábra). A szemcseösszetételi adatok és az agyagásvány-tartalom 
összevetéséből kitűnik, hogy az agyagfrakció jelentős részét nem agyagásvány, hanem 
finom eloszlású kvarc teszi ki, melynek eredetére magyarázatot kell találnunk. 

A fentiek alapján az uralkodóan agyagfrakcióba tartozó szemcse méret nem fokozott 
kémiai mállás, és nem bauxit bemosódásának a következménye. 

Ca(Mg)C03-tartalom és szemcseösszetétel 

A rétegsor kőzetösszetételében fmom-szemcseméretű törmelékanyag és Ca(Mg)C03 

különböző arányú keverékének széles skálája található meg. (3. ábra) A dolomittartalom 
0,00—7,16 %. Keveredési hézag figyelhető meg 15—20 % és 70—80 % CaCO^- 
tartalomnál. A képződmény méterenkénti szemcseösszetételére vonatkozó, számítógéppel 
készített statisztikai paraméterek részletesen szerepelnek Császár Gézánál a Tési 
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Agyagmárga Formációt feldolgozó munkájában. A PASSEGA-féle CM diagram alapján 
az üledékképződés túlnyomórészt szuszpenzióból történt, mocsári és védett lagunáris 
viszonyok között. A FOLK—WARD-féle skála szerint igen gyengén és gyengén 
osztályozott kőzetek szerepelnek a rétegsorban. A ferdeség legtöbb esetben pozitív, mely 
az ülepítő közeg hosszabb ideig tartó csökkent mozgási energiájára utal. A lapos és 
közel normál közötti görbetípusok a jellemzőek (Császár G. 1986). 

Szemcsepopuláció-elemzést végeztünk log-valószínűségi diagramon, hogy pontosabban 
megállapíthassuk a közepes vízmozgási sebesség változását az üledékképződés során. 
A közepes vízmozgási sebességet BOGÁRDI J.-nak (1971) az átlagos szemcseméret és 
kritikus fenéksebesség összefüggését tartalmazó diagramja alapján állapítottuk meg. 

A vízmozgatottsági viszonyok gyakorta változtak. A középsebesség 15—32 cm/sec, 
a fenéksebesség 16—19 cm/sec intervallumban. A leggyakoribb középsebesség 20—25 
cm/sec. Ezek az eredmények a parti hullámöv vízmozgatottságánál csendesebb vizű 
üledékfelhalmozódásról tanúskodnak. Elvétve mutatható ki egy-egy a deltaöböl központi 
része ill. a nyílt víz felé részben zárt zátonyöbölben leülepedett réteg. A delta központi 
része a vijxgált fúrásoktól távol lehetett. A szaltációs populáció gyakran — főleg a 
faunamentes rétegekben — teljesen hiányzik. Nagymennyiségű a lebegtetett populáció. 

Az egymást követő szemcseeloszlási maximumok %-os adatai alapján a rétegsor jól 
tagolható {8a., b. ábra). 

Mikrominerológiai összetétel 

Több fúrás méterenkénti nehézásvány-vizsgálatából kiderült, hogy a törmelékes 
nehézásvány-tartalom (7. ábra) nagyon szegényes. Gyakoriak a törmelékes nehézásvány 
mentes szakaszok. A nehéz frakciót, mely gyakran közel 100 %, túlnyomórészt 
vasásványokkal, főleg limonittal, alárendelten pirittel kérgezett szemcsék teszik ki. A 
leggyakrabban előforduló törmelékes nehézásványok a vegyes eredetű: gránát 

9. ábra. Az Al-kromit előfordulása az Mt. 7. sz. fúrás Tési Agyagmárga Formációjában. Jelmagyarázat: 
Al-kromit, 2. Egyéb törmelékes nehézásvány, 3. Nehézá.sványmentes 

Fig. 9. Occurrence of Al-chromite in ihe Tés Clay-Marl Formation, borehole Mt. 7. L e g e n d : Al-chromite, 2. 
Other clastic heavy minerals, 3. Heavy mineral-free 
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A törmelékes eredetű nehézásványok egyinásközötli százalékos megoszlása u Tési Agyaginárga Fonnáció vizsgált 
fiírásszclvénycihen 

Percentual distribution of heavy mincrals of dctrital origin in Üie studied borehole profiles of tlie Tés Clay-Marl Fonnation 

/ táblázol — Table I 

10 %-o8 HCl-es oldási maradék, 0.1-0,2 0-jű 
frakció 
Solution residue 

Tési Agyagmárga Fonnáció 

Az ótlagszámilásnál figyelembe vett minUík db 
száma 
Number of samples in calculating the avenige 

120 245 214 176 59 

A fűrás száma 
Borehole No. 

Ml. 7 M. 15 Pv. 980 Bo. 1828 0. 1891 

Limonitos hematitos szemcsék 
db % 
Limonitic-hematitic grains 

>90 % 

6,48 

7,72 

1.80 

0.39 

1,29 

0.26 

>90 % 

6,51 

2.00 

5,20 

0.06 

1.19 
s 

0,94 

>90 % 

2.41 

0,19 

0.39 

4,27 

0,97 

0,78 

>90 % 

13,64 

1,16 

3.08 

1,20 

0,62 

0,16 

0,04 

94,54 

5,46 

2,35 

2,09 

6.72 

1,49 

0,14 

0,41 

0,14 

Átlagos törmelékes n. á. db/egység 
Average detrital heavy minerat pice/imil 

Báz isos- u Itrabáz Lsos 
Mafic-ullramaric 

kromit 

magnelit 

ilmenit 

augit 

hipersztén 

ensztalit 

mtil 

brookit 

Összesen - Totál 11.46 9,39 6,60 6,26 13,34 

Magmás 
eredetű 
nehézásv. 
Heavy minerals 
of igneous 
origin 

Savanyú 
Acid 

cirkon 

apatit 

litunit 

biotit 

10,81 

1,93 

1,42 

1,75 

0,56 

0.88 

1,75 

0,78 

9,71 

2,37 

1.41 

3,63 

0,27 

0,27 

12.60 

Telér 
Vein 

fluorit 

barit 

— - 

1.19 

18,19 

12,60 

C)sszesen; 14.16 3.19 12,24 4,97 47,56 

Vegyes és 
metamorf 
eredetű 
nehézásványok 
Minerals of 
mixed and 
metamorphic 
origin 

V egyes 
Mixed 

gránát - gamet 

tunnalin 

klorit 

17.37 

27.41 

16,60 

45,90 

13.34 

11.21 

24.08 

10,10 

28.74 

9,91 

12,58 

62,20 

17,64 

12,35 

3,91 

Összesen: 61,38 70.45 62,92 84,69 33,90 

Epi 

alkáli amfibol 

Iremolit-aktinolit 

antofillit 

epidot 

zoizil 

1,29 

4,51 

3,60 

2,19 

3,88 

1,31 

0,69 

6,39 

4,00 

0,58 

7,77 

4,85 

4,47 

1,01 

0,10 

0,20 

1,37 

0,95 

0,63 

0,27 

0,27 

2,09 

0,69 

Összesen 11.-S9 16.27 17,67 3,63 3.95 

Mező 
Meso 

staurolit 

andaluzit 

kék amfibol blue 
amphibolite 

disztén 

0.13 

0..S1 

0.77 

0.44 

0.25 

0,19 

0.39 

0.12 

0,40 

0,12 

0.14 

0,32 

0,41 

C)sszesen; 1.41 0.69 0.58 0.64 0,87 

100.01 99.49 100.01 100,19 99.64 
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(/. tábla L), turmalin és klorit. Kevés az egyértelműen epimetamorf: epidot (/. tábla 
2.) zoizit (/. tábla 3.), tremolit-aktinolit, antofillit és alkáli amfiból. Még kevesebb a 
mezometamorf: staurolit, andaluzit, kék amfiból és disztén mennyisége. Konkrét 
mennyiségüket az /. táblázat tartalmazza. 

A magmás eredetű ásványok közül ki kell emelnünk a kromitot (VaskóNÉ Dávid K., 
1988) (77. tábla 1.), mely a Mt. 7. sz. fúrás bázis rétegeiben a többi törmelékes 
néhézásványt meghaladó mennyiségben fordul elő (9. ábra), egyébként a rétegsorokban 
csak elvétve. 

Az eugeoszinklinálisok egykori helyére utaló ofiolitokból származó kromit azt 
bizonyítja, hogy az e képződményt is hordozó Felsői geotektonikai egység a perem¬ 
területén egykor óceáni eredetű kéregrésszel is érintkezett. 

Az alsó kréta Neszmélyi Formáció és az alsó albai Vértessomlói Aleurolit For¬ 
mációban (VaskónÉ Dávid K., 1988) a mikromineralógiai frakciónak uralkodó része 
a kromit, a rossfeldi rétegek adataihoz (Decker et al., 1987) hasonlóan. A Tési 
Agyagmárga Formációban azonban a gyér, gyakran teljesen hiányzó magmás és 
metamorf nehézásvány-társaság mellett a képződmény egészére vonatkozóan csak 
alárendelten fordul elő. 

db/e 
m 

10 20 30 40 50 

10. ábra. Az egyidejű vulkánosságra utaló nehézásványok előfordulása a Pv. 98ü. sz. fúrás Tési Agyagmárga 
Formációjában. J elmagyarázat: 1. Biotit, 2. Augit, 3. Hipersztén, 4. Egyéb törmelékes nehézasvány, 5. 

Nehézásvány mentes 
Fig. 10. Occurence of heavy minerals relating to simultaneous volcanism, Tés Clay-Marl Formation, borehole Pv. 
980. L e g e n d : 1. Biotite, 2. Augite, 3. Hypersthene, 4. Other claslic heavy minerals, 

o. Heavy mineral-free 
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Ugyancsak ki kell emelnünk a vulkáni eredetű koptatatlan hipersztén, {II. tábla 2.) 
biotités augit {11. tábla ÍJ jelenlétét a Pv. 980. sz. fúrás 638,5—653,5 m-es szakaszán. 
Mennyiségűk ezen a szakaszon meghaladja a többi törmelékes nehézásvány mennyiségét 
{10. ábra). Egyébként a rétegsorokban elvétve fordulnak elő. 

A vulkáni eredetű ásványok együttesen egyidejű bázisos mészalkáli vulkanizmusra 
utalnak. Az egyidejű vulkanizmusnak is határozottabb jelei mutatkoznak az alsókréta (K. 
Vaskó-Dávid, 1989), Berseki Márga Formációban. 

A nehéz frakciók túlnyomó részét kitevő limonitos szemcsékből a cementáló 
vasásványok sósavas elfőzése után rekrisztallizálódott kőzetüveg, mikrofelzit és vulkáni 
kvarc maradt vissza {III. tábla 1., 2.). 

Magukban a limonitos szemcsékben pedig - elektronmikroszkóppal kimutatható — 
vékony hártyává felfújt — vulkáni üvegtörmelék található {III. tábla 3.). 

Főleg pelites felsőbb rétegcsoportokban a vulkáni tufa (por) részvételének csak ilyen 
és köíívetett bizonyítékai vannak. Ezekben a rétegekben, a külföldi irodalomban említett 
olyan tufák részvételéről lehet szó, amelyekben a tufafelhőkből kiülepedett, tapintással 
szinte érzékelhetetlen részecskék találhatók (Howel V., 1926). Ebből a szempontból 
fontos az a megfigyelés is, mely szerint a kitörési centrumtól távolodva a kristálytufák 
egyre savanyodó üvegtufákba mennek át, mint ahogy arról, I. S. DiLLER már 1884-ben 
írt. Ilyen módon előfordulhat, hogy például az Oregon és Washington államokban 
előforduló bazaltos összetételű lávákat kísérő finom vulkáni por feltűnően savanyú 
összetételű (J. C. RUSSEL, 1897), „Nem annyira a vulkáni ásványok jelenléte, mint 
inkább a mikroszkópikus, üvegszerű részecskék szerkezete az, ami a vulkáni port 
megkülönbözteti a tengeri üledékben” jegyezte meg J. Murray és A. F. Renard 

(1885) a Krakatauból kiszórt tufaanyag vizsgálata során a tengerfenékről kotrással 
gyűjtött anyag esetében. 

Több jel arra utal, hogy a fmom-szemcseméretű vulkáni anyag fontos szerepet 
játszhatott az Alsóperei Bauxit Formáció keletkezésében is, amely egy következő 
publikáció témája lehet. 

Nyomelemvizsgálat 

A Pv. 980. sz. fúrásban a képződményt méterenként, a M. 15. sz. fúrásban 
félméterenként vizsgáltuk nyomelemtartalom szempontjából. Átlagot számítottunk 
elemenként a képződmény egészére, és az egyes fáciesekre külön-külön {II., III. 
táblázat). 

A képződményt átlagos nyomelemszegénység és egyes alkáli fémek, valamint a 
Mn dúsulása jellemzi. Az átlagérték a Mn, Li és Na esetében meghaladja a 
Vinogradov (ill. KUENEN)-féle üledékes átlagot, a Cu esetében megközelíti, s az 
egyéb vizsgált elemeknél mélyen az üledékes átlag alatt marad. 

A faunamentes fácies feltűnően nyomelemszegény, a várt eredménnyel ellentét¬ 
ben, mivel színe és finom szemcsemérete miatt laterites ill. bauxitos anyag 
hozzákeveredése volt feltételezhető. 

A bauxitokra jellemző nyomelemek (Ti, V, Ga, Ba) nem dúsulnak a képződ¬ 
ményben, sőt mennyiségük szintén mélyen az üledékes átlag alatt marad. 

A szárazföldi és partközeli üledékekben dúsuló (MiLLOT, 1964) Ga és Ba a 
faunamentes mintákban éppúgy kevés, mint az Ostracodák alapján tengeri és egyéb 
biofáciesű rétegek esetén. Vagyis erős szárazföldi mállás során kialakult geokémiai 
jelleg nem érvényesül (pedig gyakoriak a nagy vasoxidációs fokok, de az ülitek 
kristályossági foka uralkodóan jó). 
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11. ábra. A fáciesjelző B- és Ga-tartalom összefüggése a Pv. 980. sz. fúrás Tési Agyagniárga Formációjának 
különböző biofacieseiben. Jelmagyarázat: Édesvízi, 2. Mészkőfácies, 3. tengeri, 4. Csökkentsosvízi 

Fig. 11. Relationship of facies-indicator B and Ga-contents in different biofacies of the Tés Clay-Marl Fonnation, 
borehole Pv. 980. L e g e n d : 1. Freshwater, 2. Limestone facies, 3. Marine, 4. Brackish 

A nyomelemek gyakorisága és dilsulá-si tényezőik a Tési Agyagmárga Fomiáció PV-980és M-15 számú fúi-á-sszelvényeiben 

Frequency and enrichinent factors of trace elemcnLs in Üie borehole profilé No PV-980 and M-15 of the Tés Clay-Marl 
Fonnation 

II. táblázat - Tahié L. 

VlNOGRADOV- 

féle Üledékes 
átlag 
ppm 

Sediinentary 
average after 
ViNOGRADOV 

ppm 

Borehole IN. 980. sz. fúrás 
(223 db minta) 

Borehole M. 15. sz. fúrás 
(268 db minta) 

Mért átlag 
Measured 
average 

ppm 

Maxi¬ 
mum 
ppm 

Dúsulás 
Fjirich- 
ment 

Mélt átlag 
MeíLSured 
average 

ppm 

Maxi¬ 
mum 
ppm 

Dm 

Dúsulás 
Enrich- 
ment 

B 100 52,79 160 1,60 0,52 61,56 250 2,50 0,61 

Mn 670 114,86 6000 8,95 1.71 1168.00 6000 8,95 1.74 

Cu 57 56,83 100 1,75 0,99 39,00 100 1,75 0,68 

Pb 20 10,73 160 8,00 0.54 12,22 100 5,00 0,61 

Ga 30 11,52 40 1,33 0,38 9,85 40 1,33 0,32 

V 130 52,92 160 1,23 0,40 55,12 250 1,92 0,42 

Ti 4500 3266,54 10000 2,22 0,72 2888,55 10000 2,22 0,64 

Ni 95 41,61 100 1,05 0,43 48,29 100 1,05 0,50 

Co 20 13,91 40 2,00 0,69 14,59 40 2,00 0,72 

Fe (48700) 19817,25 6000 1.24 0,40 

Sr 450 237,58 1600 3,55 0..52 186,23 1000 2,22 0,41 

Cr 100 - - - - 53.46 400 4,00 0,53 

Ba 800 302,00 1600 2,00 0,37 263,56 1600 2,00 0,33 

U 46^ 72,79 250 5,43 1,58 87,86 250 5,43 1.91 

Na 14000* 18111,47 25000 1,78 1,29 

K 23400* 14399,50 40000 1,70 0,61 

KUENEN-féle üledékes átlag - Sediinentary average after Kuenen 

(...) átlag az adagokban- Average in clays 
Vizsgálat: MÁR Szinkép Laboratórium. Zentai Péter - Analysis: Hungárián Geol. Institute, P. Zentaj 
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A finomszemcseméretű vulkáni törmelék részben közvetlenül ülepedhetett le az 
üledékgyűjtő medencében. Erre utal a főleg — Ostracodák alapján — tengeri 
biofáciesű rétegekben dúsuló Na, melyet a vulkáni törmelékanyag felvehetett a 
tengervízből, miközben a K/Na arány az üledékes kőzetekre jellemző 3 helyett 
0,7-re csökkent és K-túlsűly helyett Na-tűlsúly alakult ki a képződményben. 

A fáciesjelző nyomelemek eloszlása nem mutatja az egyes biofáciesek alapján 
elkülönülő rétegekre jellemző (Keith és Degens, 1959) geokémiai törvénysze¬ 
rűségeket. Ezt tükrözi a B, Ga (11., 12. ábra) és B, Li összefüggése. 

Nyoineleinkoncenlráció-éitékeka vizsgáit Tési Ágyagmárga Fonnáció különböző fácieseiben 
Trace eleinent concenlration valucs in differcnt facics of Üie Tés Clay-Marl Fonnation 

III. táblázat - Table III. 

ViNOGRADOV- Borehole M. 15 . sz. fűi'ás 

Vizsgált 
Studied 

féle Üledékes 
állag 

Sedimentary 
average afler 
Vinocradov 

Tengeri rétegek 
Marine slrata 

CsökkenLsósvízi 
lélegek 

Biackish stiala 

Édesvízi rétegek 
Freshwaler sti uta 

Faunoinentes rétegek 
Fauna free strata 

Tá Dt Csá Dcs Éá Dé Tá Dt 

Cr 100 84,86 0,84 60.25 0,60 69,00 0,69 46,50 0,46 

Ni 95 56,45 0,59 55,44 0,58 61,79 0,65 46,54 0,47 

Co 20 15,84 0,79 14,25 0.71 18,00 0,90 12,26 0,61 

Fe (48700) 

Ti 4500 2589,00 0,57 3545,00 0,78 n9i.oo 0,84 2816,00 0,65 

V 130 50,71 0,39 70,62 0,54 73,00 0,56 55,00 0,42 

Li 46^ 88,61 1,92 94,80 2.06 121,70 2,64 86,57 1,88 

Pb 20 6,60 0,33 11,81 0.59 17,44 0,87 11,31 0,56 

Ba 800 269,00 0,33 328,03 0,41 370,80 0,46 266,00 0,33 

Ga 30 8,82 0,29 11,69 0.38 14,81 0,49 10,14 0,33 

B 100 48,78 0,48 60,20 0,60 73,29 0,73 60,63 0,60 

Sr 450 280,00 0,62 359.00 0,79 257,00 0,57 92,00 0,20 

Cu 57 37,15 0,65 41,91 0,73 52,93 0,92 35,21 0,61 

Mn 670 1609,00 2.40 1810,00 2.70 1663.00 2,48 715,10 1,06 

K 23400^ 

Na 14000^ 

D = a ViNOCRADOV-féle üledékes állaghoz viszonyított diísulás méiléke 

Exlent of enrichjnenl as compared lo ihe sediinenlaiy average of Vinocradov 

a = átlag nyomelem-koncentráció (ppm) 
average trace elment concenlration 

Da = átlagértékekből számított dúsulás 
enrichjnenl calculaled fi om avei age values 

* = KuENEN-féle üledékes állag 
sedimentary average afler KUENEN 

(.) = dúsulás az agyagokban 

enrichinent in clays 

Az egyes fácieseket Ostracoda fauna alapján különítettem el. 
The single facies were di.stinguished on llie hasis of Üieir oslracod fauna 
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Az Ostracodák alapján édesvízi biofáiesű rétegek a nyomelemekben leggazdagab¬ 
bak. A B és Li is — az Ostracodák alapján — édesvízi biofáciesű rétegekben mutat 
maximumot, az irodalmi adatoktól eltérően. 

Mn-dúsulás mellett Fe-hiány jelentkezik a különböző biofáciesű rétegekben 
egyaránt. A képződmény Fe és Mn koncentráció viszonyai arra utalnak, hogy 
egyidejű bauxitképződés képzelhető el Fe felhalmozódással, és a jobban oldódó Mn 
jelentős része pedig az üledékgyűjtő medencébe szállítódott és a Tési Agyagmárga 
Formációban dúsuláshoz vezetett. 

D 

^ppm 

12. ábra. A fáciesjelző B- és Ga-tartalom összefüggése a Pv. 980. sz. fúrás Tési Agyagmárga Formációjának 
faunamentes mintáira vonatkozóan 

Fig. 12. Relationship of the facies-indicator B and Ga contents in the fauna-free samples of the Tés Clay-Marl 
Fonnation, borehole Pv, 980 

Összegzés 

A Tési Agyagmárga Formáció vérteselőtéri rétegsorainak kifejlődése és előzetes 
vizsgálati eredmények alapján — a képződmény genetikája szempontjából — két 
fontos tényező szerepét volt célszerű megvizsgálni: 

1. A lepusztulási térszín kőzettani viszonyait és esetleges bauxitgenetikai vonat¬ 
kozásokat. Ezen belül a másodlagos áthalmozódottság lehetőségét és bauxit 
esetleges részvételét a képződményben, 

2. egyidejű vulkanizmus szerepét az üledékképződésben. 
Báziscsere-képesség alapján a rétegsor heterogénnek bizonyul ugyan, de ío 

befolyásoló tényezőnek a báziscsere képességét növelő légiszállítású törmelékanyag 
adódott (kijelölhetők 8 szintben csökkent csereképességű deltafáciesű rétegek is). 

1. A Tési Agyagmárga Formáció gyér, gyakran teljesen hiányzó magmás és 
metamorf nehézásványai mellett olykor előforduló kromit azt a lényeges tényt 
rögzíti, hogy a képződmény középső albai üledékgyűjtője olyan régióban 
helyezkedett el, ahol uralkodóan pusztuló egyéb magmás és metamorf kőzetek 
mellett, egykori eugeoszinklinális zónában keletkezett ofiolitos kőzetek is 
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pusztultak. A Neszmélyi Homokkő Formáció és a Vértessomlói Aleurolit Formáció 
kőzeteivel szemben a képződményben nem uralkodó nehézásvány a kromit. A 
feltételezhető egyidejű vulkanizmus távoli kitörési centrumot jelez. A Berseki 
Márga Formációban e téren is valamivel pregnánsabb adatunk van. (K. VaskÓ- 
DÁVID, 1989.) 

Az uralkodóan másodlagos áthalmozottságot kizáró jellegek: 
a. A jó báziscsere képesség 
b. a jó illit kristályossági fok 
c. A nehézásványok közepes koptatóttsága. 

A bauxitnak a képződményen belüli jelentős részvételét kizáró tényezők: 
d. a bauxitásványok teljes hiánya 
e. a vasoxidációs fokkal párhuzamosan, a faunamentes mintákban, nem az 

agyagásvány-tartalom, hanem a kvarctartalom nő meg, 
f. bauxitra jellemző nyomelemek kis dúsulási értékei. 

2. Egyidejű bázisos mészalkáli vulkanizmus, és vulkáni anyag jelentős 
mennyiségű jelenléte mellett szól: 

a. a nem koptatott, vulkáni eredetű hipersztén, augit és biotit jelenléte a 
képződmény alsó aleuritos szakaszán, 

b. az átlagosnál gyakran nagyobb báziscsereképesség, 
c. az uralkodóan jó illit kristályossági fok. 
d. a rendhagyóan kis agyagásvány/kvarc arány a túlnyomóan agyagfrakciójú 

képződményben, 
e. a kis K/Na arány, mely K-hiányon és Na-többleten alapul, valamint, 
f. főleg a faunamentes fácies nyomelem-szegénysége (üvegtufáról van szó), 
g. és a szárazföldi mállásra utaló elemek kis mennyiségei melletti nagy 

vasoxidációs fok, s az is, hogy 
h. az egyes szemcse-populációk a faunamentes fáciesben gyakran el sem különít¬ 

hetők, 
i. a fáciesjelző elemek alapján nem különülnek el a képződményben az 

Ostracodák alapján különböző biofáciesű rétegek sem. 
j. A mikrominerológiai frakció fő részét kitevő limonitos rögökben — 

mikroszkóppal — devitritikálódott vulkáni üveg (mikrofelzit), — elektronmik¬ 
roszkóppal — vékony hártyává felfújt vulkáni üvegtörmelék mutatható ki. 

Másirányú vizsgálatok során jelzést kaptunk kevés zeolit és nagyobb mennyiségű 
tórium jelenlétéről a Tési Ágyagmárga Formációban. Pontos mennyiségük 
meghatározása további vizsgálatokat igényel. Mindkét jelzés az egyidejű vulkaniz¬ 
mus mellett szól. 

Több jel arra mutat, hogy a finom szemcseméretű vulkáni törmeléknek 
valószínűleg szerepe volt az Alsóperei Bauxit Formáció keletkezésében is. 
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Genetic problems of the Tés Clay-Marl Formation, 
Vértes foregrounij 

K. Vaskó-Dúvuí 

Abstract 

Based on the results of former investigations two main factors proved to be worthy of study 
in relation with the formation of the Tés Clay-Marl Formation: 
1) The petrological relations of the source area and the possible relations to bauxite genesis. 

Within this problems the possibility of secondary redeposition and the parlicipation of bauxite 
matéria! in the formation. 

2) The role of simultaneous volcanic activity in the formation of the prcdominantly red- 
variegated sedimentary rock. 

Base-exchange studies indicate the mixed origin of the sedimentary matter, that the airbome 
detrital matéria! had alsó important role {Fig. 5.). In 8 horizons delta facies strata with decreased 
exchange capacaity can alsó be marked. 

Based on the pH-values of the sequence, the hydrodynamic conditions were unfavourable to 
clay mineral formation. The mineral composition displays really low mineral content (10 to 
20 %). The predominance of quartz in the clay fraction is so emphasized that in most cases the 
clay mineral(quartz ratio is less then 0.5, characteristic of the fluviatile sediments. 

'Eötvös L. University, Department of Geology, H-1088 Budapest Vili. Múzeum köi-úl 4/A 
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No bauxite mineral could be detected in the studied variegated clay sequence. The illite 
crystallinity values are good (C,oa = 10—20) and this does nőt refer to strong terrestrial 
weathering (Fig. J.). The iron oxidation grade is high on the average bút varies extremely 
between the iron oxidation grade of reductive clays and bauxites (Fig. 3.). Based on statistical 
data the high iron oxidation grade is unfavourable from the faunal aspects (Fig. 6.). In the fossil- 
free samples nőt the clay mineral content bút the quartz content increase with the increasing grade 
of iron oxidation. 

The strata of the formation are poorly and very poorly sorted. The analytical data of grain 
population measurements indicate a médium velocity of water movement of 20 to 25 cm/sec. In 
case of fossil-free samples the grain size populations cannot be separated, either. 

In the lower aleuritic section of the formation of about 20 m unrounded haevy minerals of 
volcanogenic origin (hypersthene, augite and biotite) can be determined, their quantities are 
greater than those of other igneous and metamorphic heavy minerals (Fig. 10; Plate II, 2, 3.). 
In the limonitic blocks being the predominating part of the micromineralogical fraction volcanic 
glass detritus could be identified by electron microscope (Plate 111. 3.). After the elimination of 
the limonitic crust by hydrochloric acid, in the residual matéria! devitrified volcanic glass, 
microfelsite and idiomorphic volcanic quartz could be identified under the microscope (Plate III, 
1. 2.). 

It can be presumed that the fine-grained volcanic detritus could have important role in the 
formation of the Alsópere Bauxite Formation. 

The Tés Clay-Marl Formation is poor in trace elements, especially its fauna-free facies. The 
elements characteristic of bauxite (Ga, Ba, V, Ti) show amounts that fali behind the sedimentary 
average values of ViNOGRADOV (Table II and III). The facies indicator elements (B, Li, B and 
Ga) do nőt display the regularities characteristic of certain sedimentary facies (Figs. 11 and 12). 
The low K/Na ratio is conspicuous caused by the K-deficiency and Na-excess and instead of the 
characteristic sedimentary value, ie. 3, it is here only 0.7. This value can be explained by the low 
clay mineral content and the admixture of a detrital matéria! that is able to adsorb Na (Mainly 
in the maríné biofacies). 

In harmony with these facts, among the genetic factors the volcanic matéria! could contribute 
to the lagoonal sedimentation. No data refer to bauxitic materials. Other types of redeposition 
could be alsó of subordinate role. 

As regards the source area, the presence of chromite in addition to other igneous and 
metamorphic heavy minerals indicates that the Middle Albian syncline of the Tés Clay-Marl 
Formation was situated in a region where both igneous and metamorphic rocks as well as 
ophiolites originated in a former eugeosyncline zone were alsó eroded. In contrast to the rocks 
of the Neszmély Sandstone Formation and Vértessomló Aleurolite Formation, in the micominera- 
logical fraction of this formation chromite is nőt the predominating heavy mineral (VaskÓ-Dávid 

K. 1988). The presumable simultaneous volcanic activity indicates a far-lying explosion centre. 
In the Bersek Mari Formation more exact data are available in this respect (VaskÓ-DÁVID 

K.1989). 

Manuscript received: 12th January, 1990. 

HsyqeHHe reHGTHuecKHx npoőjieM 

TOJIUl^H TGUICKHX FJIHHHCTHX MepFGJIGH 

B (|)OpjiaHiie BepTemcKHX rop 

K. BauiKo-ZlaBMA 

Ha ocHOBaHHH <|»aii,Ha]ibHnx ocoöeHHocTPH B 4>opiiaHAe BepremcKHX rop h 

peayjibTaTOB npe^BapHTeaibHHX HccneAOBaHHH npeACTaBnaiiocb ij,enecooDpa3- 

HHM paCCMOrpPTb ABa OCHOBHUX 4)aKTOpa B03HHKHOBeHH« TOniIl,H TemCKHX 

rnHHHCTHx MepreBeft: 
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1. JlHTOnorHU0CKHG OCo6eHHOCTH OÓJiaCTH paSMUBa H BOSMOSCHHe aCBGKTH 

ÖOKCHTOHOCHOCTH, B TM. B03M0]i(H0CTH BTOpHWHOH n0p0OTIIO:a(0HHOCTH H UaCTH 
60KCHTOB B cocTaBG HsyqaGMHX nopo^. 

2. Ponb CHHKpOHHOrO ByjIKaHH3Ma B BO3HHKHOB0HHH OCaAOUHUX BOpOA, 

np0HMyiII,0CTB0HHO KpaCHOB,B0THHX H BGC'^OIJ.BGTHblX. 

Ha OCHOBaHHH H3yU0HHH npOII,0CCOB O^0Ha OCHOBaHHH 6uJI CAGJiaH BUBOA 

O CMGinaHHOM npOHCXOX(A0HHH OCaAKa H O CyiIl,0CTB0HHOH pODH BOBAyiUHOTO 

n0p0HOCa (pHC. Ha BOCLMH ypOBHHX MOryr 6HTb HaMGUGHU A0AbTOBU0 
r0pH30HTH C COKpaiII,0HHOH CnOCOÖHOCTblü K o6M0Hy. 

Ha 6a30 3Ha^0HHH pH OTBOXCGHHH MO^HO C^ÍHTaTb, lUTO rHApOAHHaMHil0CKH0 

yCAOŐHfl H0 ÖJiaronpHflTCTBOBailH BOBHHKHOBGHHÜ rUHHHCTIiX MHHGpaAOB. B 

MHHGpaibHOM COCTaBG COA0pX(aHH0 riIHHHCTHX MHHGpaHOB AGHCTBHTGIbHO 

HH3KO (10—20 %). B 3THX OCaAKaX, np0ACTaBII0HHHX B OCHOBHOM rUHHHCTHMH 

^paKII,HÍ[MH no 30PHHCTOCTH, KBapU, np0o6jiaAa0T B TaKOH CTGITGHH, MTO 

OTHO1II0HH0 rUHHHCTHX MHHGpaHOB K KBapiI,y qaill,0 BC0rO M0Hbm0 0,5 — 

3Haií0HHH, XapaKTGpHOrO AAH aiILlOBHaAbHbíX OTIIOXCGHHH. 

B H3yW0HHOM pa3p030 n0CTpOI],B0THHX mHH 60KCHTOBHX MHHGpaiIOB H0 

yCTaHOBUGHO. CtGÜGHB KpHCTaHHHUHOCTH HÍIAHTOB B paCCMaTpHBaGMUX 

o6pa30BaHHflx b ochobhom BucoKan (C,oa 10-20) (pHc. 3), to-gctb cbhagtgabctb- 

y0T O H0 CHHUIKOM CHAbHOM Ha30MHOM BHBGTpHBaHHH. CTGBGHb OKHCA0HHOCTH 

]K0n03a B OCHOBHOM BUCOKaH, HO OŐHapySKHBaOT KpaHHHG KOA06aHHH M0X(Ay 

3HaH0HHHMH, XapaKTOpHHMH AAH BOCCTaHOBAGHHHX TAHH H AAH 60KCHTOB (pHC. 

4). BnCOKaH CTGHGHb OKHCB0HHOCTH *01030 CTaTHCTHHGCKH H0 ŐAarOHpHHTHa 

AAH $ayHH (pHC. B npoöax 603 OKOMGHGAOCTGH C pOCTOM OKHCA0HHOCTH 

*0B03a BO3paCTa0T H0 COA0p*aHH0 TAHHHCTUX MHHGpaAOB, a COA0p*aHH0 

KBapn,a. 

Caoh b H3yHa0MOH Toniii,0 nnoxo hah oughb haoxo OTCopTHpoBanu. ZlaHHUG 

anaAHBa COBOKynHOCTGÍÍ 30p0H CBHA0T0AbCT6yiOT 0 Cp0AH0H CKOpOCTH 

n0p0M0III,0HHH BOAHUX MOCC HOpHAKO 20—25 CM/C0K. B HpoÖaX 603 OKOMGHGAOCT- 

0H HaCTO X0 yAOGTCH BHAGAHTb OTAGAbHUX COBOKyHHOCTGH 30p0H. 

B np0A0AaX HH*HHX 20 M TOAIIl,H, np0ACTaBA0HHUX aAGBpOAHTOMH, ÖUHBAflGTCfl 

HOAHHHG HGOKaraHHHX 30p0H TH*0AhIX ByAKaHOrGHHUX MHHOpaAOB ()^Hn0pCT0Ha, 

aBCHTa H ÖHOTHTa) B KOAHH0CTB0, np0BHmaiOlIl,0M TOKOBOG HpOHHX TH)í(0AHX 

MHHGpaAOB MarMaTHHGCKOrO H M0TaMOp(J>HH0U,CKOrO npOHCXO*A0HHH (pHC. 10, 

raőji. 11, 2 H 4^. MHKpoMHHGpaAorHHGCKan c|)paKii,HH, hohth bo bcgx cAywaax 

COCTOHT H3 AHMOHHTH3Hpo6aHHHX o6aOMKOB rOpHLJX IIOpOA, CpGAH KOTOpUX 

nyTGM OAGKTpOHHOH MHKpOCKOHHH yAOAOCb BUHBHTb HOAHUMG OÖAOMKOB 

ByAKOHHHGCKOrO CTGKAO B BHA0 TOHKHX HGpGrOpOAOK M0*Ay nyBUpHMH (TQÓJI. 

Ili, 4). B OCTOTKG OT paCTBOpGHHH AHMOHHTOBUX KOpOK B COAHHOH KHCAOT0 HpH 

KHHHHGHHH HOA MHKpOCKOHOM yCTaiiaBAHBaGTCH paCKpHCTaAAH3OBaHHO0 

CT0KAO, MHKpO4)0Ab3HT H ByAKaHOrGHHUH KBapU. (TaÓjI. 111, 7 H 3- 

Mo*HO AOnyCTHTb, HTO TOHKO30pHHCTUH By AKaHOrGHHUH OŐAOMOHHUH 

MaT^HOA HrpaA 6oAbmyiO pOAb B <|)OpMHpOBaHHH COCTOBa TOAll],H aAbUIOHGpGHC- 
KHX OOKCHTOB. 

TOAIIl,a T01IICKHX rAHHHCTHX MGpPGAGH, OCOÖGHHO 00 <|)aLI,Hfl 603 OKOMGHGAOC- 

T0H, BGCbMa 60AHa B MHKpOOGAMGHTOX. 3a0M0HTU, XapaKTGpULJG AAH 60KCHTOB 

(Ga, Ba, V, Ti) BMGCTO HaKOHAGHHH npHCyTCTByiOT B KOHlJ,0HTpaiI,HHX, 3HaHHT0A- 

bHO XH*0 CpGAHHX COAGpXCaHHH B OCaAOHHUX HOpOAOX, HO BHHOrpOAOBy (vaOjI. 

11. H 111). Hó COOTHOIII0HHHM M0*Ay OAGMGHTOMH - HHAHKaTOpaMH (J)aiJ,HH (B, Li H 

B, Ga) TaK*0 hg bhbahütch bokohomgphocth, xapaKTGpuuG aaíi ohpgagaghhux 

OCaAOHHUX ^an,HH (pHC. 11 H 12). IlpHMGHaTGAbHLÍ, OAHOKO, XH3KH0 OTHOIUGHHH 

K/Na o6yCAOBA0HHH0 HGAOCTOTKOM KOAHH H H36uTKOM IiaTpHH H KOA06aIDIII,H0CH 

OKOAO 0,7 BMGCTO X^OKTOpHOrO AAH OCaAOHHhíX HOpOA 3HaH0HHH 3. 3tH HH3KH0 

OTHOIHGHHH MOryT ODbHCHflTbCfl HH3KHMH COA0p*aHHHMH TAHHHCTblX MHHGpOAOB 

H ynaCTHGM o6AOMOHHOrO MOTGpHaAa, CnOCo6HOrO aACOpÖMpOBOTb HaTpHH, 

OCO60HHO B npOCAOHX, npHHaAA0*aiIl,HX MOpCKHM 6HO<|)ail,HflM. 

Ha OCHOBaHHH H3AO*0HHOrO, H3 TGHGTHHGCKHX (JiOKTOpOB H0o6xOAHMO 

CHHTaTbCH C yHaCTHGM H BAHHHH0M ByAKaHOrGHHOTO MaTGpHOAa HO AOryHHOG 

OCaAKOHaKOHAGHHG B yCAOBHHX 0pO3HH OKpy*am,Hx nAom,aA0H. Hgt hhkokhx 

AaHHHX yKa3tíBaE)iii,HX Ha npncyTCTBHG 6okchiotob b paccMarpHBaGMbíx 

OTAO*0HHHX. JIiq6oH BHA BTOpHHHOrO n0p0OTAO*0IIHH CAGAyGT CHHTaTb 
BTOpOCTGHGHHHM. 
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^To KacaeTCfl oönacTGH pasMUBa, to cnopa^iHuecKHM npHC/TCTByeM 

XpOMHTOB Hapflyiy C HHHMH MaPMaTH^eCKHMH H MeTaMOp<|)HMeCKHMH MHHPpaiiaMH 

<|)HKCHpyeTCH npHMeuaTejibHHH <|)aKT pa3Meiii,eHHH öacceHua oca^iKOHaKonBenHH 

TPincKHX ríHHHCTHX MeprenPH B perHOHP, b KOTopoM HapB/iy c npeo63ia>aaiom,- 

HMH MarMaTHUeCKHMH H M0TaMOp<|)HUeCKHMH BopoAaMH HHoro COCTaBa 

paiII,MUBaiIHCb H 0«|)H0IIHTH, B03HHKIlIHe B BBreOCHHKUHHaibHOH BOHP. B OTIHUHe 

OT nopoii TOJIIIl,H HeCMPHCKHX neCWaHHKOB H T01II1I,H BepTemmOMHOHCKHX 

anPBpOIHTOB B MHKpOMHHGpaHOrHiíeCKOH <^paKII,HH AaHHUX nOpOyl XpOMHTH HP 

HBiHüTCfl nppo6iiaAai3iii,HMH (Vaskóké Dávid K., 1988). Ilpp/anoiiarapMbiH cHHxpoH- 

HHH ByiIKaHH3M ÖKI CBH3aH C yAaUPHHblMH U,PHTpaMH. B T0III1I,P ÓPpUIPKCKHX 

MPprPUPH H B 3T0H OÓnaCTH HMPIOTCH 60JIPP HpKHP AaHHHP (VASKÓKÉ DÁVID K., 

1989). 

Táblamagyarázat — Explanation of plates 

I. tábla — Plate I. 

1. Közepesen koptatott gránát, M. 15. sz. fúrás 230,0 m, nehézásvány frakció 150x. 
1. Medium-rounded garnet, M.15 borehole, 230.0 m, heavy mineral fraction, M = 150x. 

2. Közepesen koptatott epidot és gránát, M. 15. sz. fúrás 230,0 m, nehézásvány frakció, 480x. 
2. Medium-rounded epodote and garnet, M. 15 borehole 230,0 m, heavy mineral fraction, M = 
480x. 

3. Közepesen koptatott zoizit, M. 15. sz. fúrás 230,0 m, nehézásvány frakció, -f N, 480x. 
3. Medium-rounded zoisite, M. 15 borehole 230,0 m, heavy mineral fraction, -f- N, M = 480x. 

II. tábla — Plate II. 

1. Al-kromit, Mt. 7. sz. fúrás 98,0 m, nehézásvány frakció, 480x. 
1. Al-chromite, Mt. 7 borehole, 98.0 m, heavy mineral fraction, M = 480x. 

2. Nem koptatott hipersztén, Pv. 980. sz. fúrás 640,0 m, nehézásvány frakció, 480x. 
2. Unrounded hypersthene, Pv. 980 borehole 640.0 rn, heavy mineral fraction, M = 480x. 

3. Nem koptatott augit, Pv. 980. sz. fúrás 640,0 m nehézásvány frakció, 480x. 
3. Unrounded augite, 980 borehole 640.0 m, heavy mineral fraction, M = 480x. 

III. tábla - Plate III. 

1., 2. Devitrifikálódott vulkáni kőzetüveg (mikrofelzit) törmelék, apró kvarc törmelék és 
idiomorf kvarc. Pv. 980. sz. fúrás, 561,0 m, mikromineralógiai frakció sósavas főzés után, -f 
N, 290x. 
1, 2. Devitrified volcanic glass (microfelsite) detritus, small quartz detritus and idiomorphic 
quartz. Pv. 980 borehole, 561.0 m, micromineralogical fraction after treatment with hot 
hydrochloric acid, -f N, M = 290x. 

3. Elektronmikroszkópos csepp-preparátum, igen vékony hártyává felfúvódott vulkáni üvegből 
keletkezett törmelék, M. 15. sz. fúrás 125,5 m, nehézásvány frakció. 
3. Electron microscopic drop-preparate, detritus formed from volcanic glass blown to very thin 
film, M. 15 borehole, 125.5 m heavy mineral fraction. 
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I. tábla — Plate I. 

3 
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II. tábla — Plate II. 

3 
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III. tábla - Plate III. 

{ 

3 



Földtani KözJíöny, Bull. of the Hungárián Geol. Soc. (1991) 121. 89—110 

A balatonfűzfő-gyártelepi balatoni emeletbeli 
(felső pannóniai) feltárás 

0 litológiai fejlődése és mollusca faunája* 

Makádi Mariann*—Szónoky Miklós 
mm 

(9 ábrával, 2 táblázattal, 4 táblával) 

Összefoglalás: A feltárás rétegsora a Dunántúli Foformáció-csoport Kállai Kavics és 
Tihanyi Formációjába sorolható. A 30 m vastagságú szigethegység-peremi, abráziósparti és 
sekélyvízi, valamint mocsári kifejlődésű összlet üledéktani és malakológiai vizsgálata eddig nem 
történt meg, így célunk volt e feltárás paleoökológiai szempontú feldolgozása. Az összlet a 
Dreissena auricularis—Melanopsis pygmaea paleocönózissal jellemezhető, s a rétegenként! 
fajösszetétel változások alapján öt paleoasszociáció különül el. Több réteg gazdag és jó megtartású 
Melanopsis és együttesén biometriai vizsgálatokat végezve is megállapítható volt, hogy 
a környezeti viszonyok változásait a héjak díszítettségének nagyfokú változékonysága követte. A 
szelvényben a hajdani parteltolódás jellemző fáciesei, az abráziós parti, a csendes sekélyvízi, a 
lagúna és a többször ismétlődő mocsári környezet rekonstruálható. 

Bevezetés 

I 

A Dunántúli-középhegység a felsőpannóniai képződmények leülepedése idején 
(pannóniai (s.l.), balatoni emelet) szigetként emelkedett ki a Pannon-tóból. Az akkori 
gyors süllyedés következtében a hegység peremét követve abráziós-parti fáciesek 
alakultak ki (Jámbor Á. 1980a, b, 1985, 1988). 

A tó ekkor már érett állapotban volt. Fokozatosan feltöltödött, partközeli részei 
többnyire elmosódtak és időnként kiszáradtak. 

Az általunk vizsgált balatonfűzfő-gyártelepi szelvény is e szigethegység-peremi, 
fokozatosan elsekélyesedő tavi összlet üledékeit és mollusca faunáját tálja fel. 

A feltárás a fűzfő-gyártelepi Balaton Uszoda gépkocsiparkolójánál helyezkedik el 
(7. ábra). Rétegsora az 1980-as földmunkák következtében vált hozzáférhetővé. 

A 35,5 m vastagságú, 100—150 m hosszúságú, összefüggő, jól követhető rétegsor 
(/. tábla 1.) módot adott a rétegenként! üledékföldtani és paleontológia! gyűjtésre, illetve 
feldolgozásra. 

Munkánk célja a feltárás üledékföldtani és paleoökológiai vizsgálata volt, összefüggést 
keresve a Balatonfő egyéb felsőpannóniai képződményeivel. A gazdag fauna közben 
lehetőséget adott biometriai vizsgálatokra is. 

A Dunántúli-középhegység pannóniai (s.l.) képződményeinek kutatása még a múlt 
század második felében kezdődött. Az összlet elterjedéséről, kifejlődéséről, időközben 
klasszikussá vált szelvényeiről, biosztratigráfiájáról, hasznosítható nyersanyagairól 
hatalmas ismeretanyag halmozódott fel. Ezek részletes megismeréstörténete monogra¬ 
fikus feldolgozásokban mind fellelhetők (Bartha F. 1971, JÁMBOR Á. 1980a, 
KorpáSNÉ Hódi M. 1983), így ezek felsorolásától eltekintünk. 

'Előadták az Alföldi Területi Szervezet 1986, november 18-ai ülésén. 
"József Attila Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2. 
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1. ábra. A Fűzfői-öböl környékének földtani térképe (A Balaton környékének építésföldtani térképsorozata 1 : 
50.000, szerk. BOROS J. 1985). Jelmagyarázat: 1. Holocén üledékek, 2. Pleisztocén üledékek, 3. Pliocén, 
felsőpannóniai édesvízi mészkő, 4. Kőzetlisztes-összlet, 5. Homok, kőzetlisztes homok (Co/i^ena balaíomcás szint), 
6. Abráziós kavics, konglomerátum, breccsa és homokos változatai (C. uneulacaprae szintje), 7. Alsó- és felsőtriász 

képződmények, 8. Permi homokkő, 9. Szilur-devon metamorf összlet, 10. A feltárás helye 

Fig. 1. Geoloeical map of the environs of the Fűzfő Bay (Engineering geological map series of the Balaton environs, 
1 : 50,000, ea. BOROS, J. 1985). L e g e n d : 1. Holocene sédiments, 2. Pleistocene sediments, 3. Pliocene, Upper 
Pannonianfreshwater limestone, 4. Silty sequence, 5. Sand, silty sand (Congeria balaíonicahorizon), 6. Abrasional fravel, conglomerate, breccia and their sandy varielies (Congeria ungulacaprae horizon), 7. Lower and Upper 

riassic formations, 8. Permian sandstone, 9. Silurian-Devonian metamorphic sequence, 10. Location of the 
exposure 

E vidék nagymiíltű pannóniai kutatásának eredményeképpen számos jelentős őslénytani 
feldolgozás is született, melyek munkánk alapját képezik (Bartha F. 1954a, b, 1955, 1956, 
1959, 1971, Bartha F.—Soós L. 1955, Halaváts Gy. 1911, Lórenthey I. 1908, 1913, 
Schwab M.—Hajós M. 1956, Sümeghy J. 1939, Strausz L. 1942, Vitális I. 1908, 1911). 

A Balaton-kömyék balatoni emeletbeli (felsőpannóniai) képződményeit ismertető munkák és 
térképek közül meg az alábbiak idézésére van szükség: Balázs E. et al. 1981, Deák M. 1972, 
Boros J. 1985, CsÍKY G. et al. 1987a, b, MÜLLER P.—SzÓNOKY M. 1988, 1989, RÓNAI A. et 
al. 1972. 



ividualsbystratum /_ táblázat- Table I. 
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1. A feltárás rétegsora és üledékföldtani jellemzése 

1. 1 A rétegoszlop leírása — litosztratigráfiai besorolás 

A feltárás alsó 5 m-es összlete a Kállai Kavics Formációba sorolható. 
A rétegsor 115 m tszf. magasságban fehér, szürkésfehér, jól osztályozott, konkréciós, 

középszemű homokkal indul, melybe 31 cm vastag meszes kötőanyagú homokkő települ. 
Ezt 1,5 m vastagságban aprószemű homok, majd abráziós eredetű rosszul osztályozott, 
meszes kötőanyagú durva breccsa, alig koptatott szemcsékből álló konglomerátum, 
illetve a tetején aprókavicsos konglomerátum és jól osztályozott aprószemű meszes 
homok és homokkő zár le. A konglomerátum és breccsa kavicsai a hajdani szárazulat 
alsó- és középsőtriász mészkő, dolomit, mészmárga sorozat felaprított anyagából 
származnak (2. ábra, II. tábla 2, 3, 4.). Ebben az abráziós-transzgressziós rétegsorban 
jól követhető a parttávolodás, hiszen a finomodás alulról felfelé, rétegenként éles 
határral jól elkülöníthető. 

E durva összetételű szakaszra 50 cm vastag meszes homokkőréteg települ, amelynek 
talpán terhelési szerkezetek találhatók {II. tábla L). 

5,0—15,8 m között egyveretű, rétegzetlen, jól osztályozott, kissé limonitos, sárga, 
apróhomokos középszemű homok található, mely 0,5—1,0 cm átmérőjű, rosszul 
osztályozott, koptatott triász mészkő-, mészmárga-kavicsokat tartalmaz. E rétegeket és 
a fölötte elhelyezkedő összktet a Tihanyi Formációba soroltuk. 

E partközeli faunaszegény sorozatra éles határral fmomszemű, szervesanyagban és 
mollusca faunában gazdag mocsári rétegek következnek. 15,8—16,15 m között 2 
mocsári szintet sikerült kibontanunk. 

Az alsó (1. sz. mocsári szint — 7. sz. minta) rosszul osztályozott, agyagos 
fmomkőzetliszt, melyből hajdan élt mocsári növények maradványai kerültek elő apró 
faunatörmelék kíséretében. 

E fölött néhány cm-re ismét mocsári szint (2. sz. mocsári szint — 9. sz. minta) 
következik. A réteg vízszintes mikroréteglemezekből áll, szenesedet! növényi 
maradványokkal és bőséges faunával. A part viszonylagos közelségének bizonyítéka, 
hogy e pangóvízí mocsári agyagba 1—2 mm-es aprókavicsok is belekerültek. A mocsári 
képződményeket 20 cm vastagságú világossárga, rétegzetlen, jó megtartású Viviparus 
sp.-vel és Dreissena sp.-vei jellemzett fmomkőzetliszt követi (10. sz. minta). 

Fedőjében 16,35—21,6 m között sárga, felső részén limonitos, rétegzetlen, 0,5—0,6 
mm átmérőjű, kevéssé koptatott mészkőkavicsokat tartalmazó, faunaszegény finom- 
homokos durvakőzetliszt fejlődött ki. Ebben több helyen igen lapos dőlésszögű, ferde 
mikroréteglemezesség és férgek által létrehozott lakócsövek kitöltései láthatók (/. tábla, 

4.). 
Hajdani, rövid ideig tartó energiaváltozást tükröz a képződmény felső szakaszán 

jelentkező limonitos kötőanyagú, 4—5 cm vastag konglomerátumréteg (13. sz. minta), 
melyben 1—5 cm átmérőjű, jól koptatott mészkőkavicsok, Limnocardium sp. 
lenyomatok és növényi részek limonitosodott pszeudomorfózái találhatók. 

21,6—25,1 m között lemezesen elváló, csendes vizet bizonyító, szürke fmomkőzet- 
lisztes agyag jelentkezett (14. sz. minta). 

Erre 1 m vastagságú, jól osztályozott, néhány fok dőlésű, ferdén mikro rétegzett, 
lemezesen jól elváló, meszes homokkő települ. Felületén szórtan Limnocardium sp. 
lenyomatok, valamint a réteglemezeket megzavaró féreg életnyomok és lakójáratok 
láthatók (/. tábla, 2, 3.), 26,1—31,9 m között sárga, limonitos, rétegzetlen, fauna¬ 
szegény fmomhomokos durvakőzetliszt jelentkezik. A rétegsor jellemző szakasza az 
ismételt elmocsarasodás emlékét őrző üledékösszlet (3. ábra). Előbb (31,9—32,0 m) 
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vízszintesen mikrorétegzett apróhomokos finomhomokkal indul (18. sz. minta), melyet 
10 cm vastag, fehér, porló, néhol levelesen elváló, gázpórusos „tavi kréta” fed be. E 
mészben gazdag, feltehetően lagúnában a környezet ismét elmocsarasodott, és egy 
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zöldesszürke, gázpórusos, pangóvízi fmomkőzetlisztes durvakőzetliszt ülepedett le (21. 
sz. minta, 32,15—32,2 m), melyből a szelvény faj- és egyedszámban is leggazdagabb, 
jellegzetes faunaegyüttese került elő (/. táblázat). 
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Az ősföldrajzi kép változását az ismételt, fehéresszürke, előbb fmomkőzetlisztes „tavi 
kréta”, majd fmomkőzetlisztes márga kifejlődése jelzi. Ebben a mollusca faunán kívül 
a rétegek vízi növényekkel dúsan benőtt voltát a megtalált Chara oosporangiumok és a 
Ranunculaceae termés is bizonyítja (IV. tábla, 4, 5.). 

E mocsári rétegsort limonitos, fmomhomokos durvakőzetliszt zárja 32,8—34,0 m 
között. 

A feltárás felső 1 méterében a környezet talajában megismert, alig szállított édesvízi 
mészkő kőzetdarabjai keverednek. 

Mindezek alapján a feltárás litosztratigráfiai szempontból a Dunántúli Főforrnáció- 
csoport Kállai Kavics és Tihanyi Formációjába (JÁMBOR Á. 1980, 1985) tartozik. 

1.2. Fáciesváltozások 

Az üledék minősége és a fauna jellege alapján készült fáciesdiagram (2. ábra 6. 
oszlopa) az üledékképződési viszonyokat rekonstruálja (Bartha F. 1959). A feltárás 
alsó szakaszán a finomodó kőzetanyag (1—6. sz. minta) süllyedést igazol. 

Elmocsarasodás nyoma 6 rétegben (2. ábra) 2l1 ., 9., 13., 20., 21., 23. sz. mintákban 
mutatható ki. A 7. sz. minta csökkentsósvízi jellegű faunatörmeléke alapján valószínűsít¬ 
hető, hogy e mocsári réteg az erősebb hullámzásoktól, áramlásoktól mentes környezet¬ 
ben keletkezett, a feltöltődést jelzi. A 9., 20., 23. sz. mintákban megtalált szárazföldi 
fajok, a növényi részek körül képződött konkréciók, valamint a Planorbis és Gyraulus 
fajok megjelenése (58 %, 20. sz. minta), szintén a part közel kerülését jelzik, de ezúttal 
a kiemelkedési szakaszban. A víz elsekélyesedését szerves anyagban igen gazdag 
mocsári iszapréteg betelepülése mutatja. 

2. ábra. A Fűzfő-gyártelepi feltárás földtani szelvénye és biosztratigráfiai tagolódása. Rétegoszlop: 1. 
Breccsa, 2. Konglomerátum, 3. Középszemű homok, 4. Aprószemű homok, 5. Apró.szemű homokkő, 6. Finom 
Idomok, 7. Durva kőzetliszt, 8. Finom kőzetliszt, 9. Agyag, 10 Márga, li. Tavi kréta, 12. Édesvízi mészkő. 
Ősmaradvány üledékszerkezet: a. Mikrorétegzés, b. Ferde mikrorétegzés, c. Terheléses szerkezet, 
d. Gázpórus, e. Mocsári szint, f. Lignitzsinór, g. Növényi maradványok, h. Faunafeldűsulás, i. Életnyomok, j. 
Konkréciók, k. Limonitos kéreg, 1. Tafocönózis. 
F á c i e s : 1. Fauna j^ellege, 11. Üledék jellege, III. Mocsári környezet. 
A = Agyag, FK = Finom kőzetliszt, DK = Durva kőzetliszt, H = Homok, M = Miohalin, O = Oligohalin, É 
= Édesvízi, SZ = Szárazföldi jellegű fauna. 
Flóra- és faunaelemek: N = Növények, V = Vermes, B = Bivalvia, G = Gastropoda, P = Pisces 

Fig. 2. Geological profilé and biostratigraphicdivision of the exposure of BalatonCzfő-Gyártelep. Stratigra- 
phic column: 1. Breccia, 2. Conglomerate, 3. Medium-grained sand, 4. Fine-grained sand, 5. Fine-erained 
sandstone, 6. Fine sand, 7. Coarse silt, 8. Fine silt, 9. Clay, 10. Mari, 11. Lacustrine chalk, 12. Freshwater 
limestone. 
Fossil sedimentary structure:a. Microstratification, b. Oblique microstratification, c. Loading 
structure, d. Gas-pore, e. Paludal horizon, f. Lignité bánd, g. Plánt remnants, h. Fauna accumulation, i. Trace 
fossils, j. Concretions, k. Limonitic crust, 1. Taphocoenosis. 
F a c i e s : 1. Character of the fauna, 11. Character of the sediment, III. Paludjil environment. A = Cl^, FK = 
Fine silt, DK = Coarse silt, H = Sand, M = Miohaline, O = Oligohaline, É = Freshwater, SZ = Terrestrial 
fauna. 
Flóra and fauna elements: N = plants, V = Worms, B = Bivalvia, G = Gastropoda, P = Pisces 
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3. ábra. A rétegoszlop 31,8—32,8 ni közötti részlete (Jelmagyarázat a 2. ábránál) 

Fig. 3. Details of the strata column between 31.8 and 32.8 ni (fór 1 e g e n d see Fig. 2.) 

A legfelső, leggazdagabb mollusca faunát tartalmazó 21. sz.mintában (32,15—32,2 
m) együtt találhatók meg az édesvízi mocsári fajok a csökkentsósvízi mocsári fajokkal. 
Ez arra enged következtetni, hogy a környezet változása időbeli és rétegtani hézag 
nélküli változást eredményezett. Az elsekélyesedés tektonikus vagy klimatikus okára a 
feltárás nem adhat magyarázatot, hiszen mindössze 2 szárazföldi fajt találtunk, melyek 
valószínűleg az oligohalin fauna kipusztulása utáni időből származnak. Ha e feltárás 
anyagát a környékbeli feltárásokéval összevetjük (Öcs, Tihany), akkor valószínűleg 
tektonikai okokra gondolhatunk (Bartha F. 1954 b, 1959, MÜLLER P.—SzÓNOKY M. 
1988, 1989). 

•• 

A balatonfuzfő-gyártelepi feltárás tehát (Öcshöz, Balatonszentgyörgyhöz hasonlóan) 
az aligsósvízű fauna végét, illetve az édesvízi-szárazföldi szakasz elejét érintette 
(Bartha F. 1954b, Bartha F.—Soós L. 1955). 

2. A feltárás Mollusca faunájának Jellemzése 
és paleoökológiai értékelése 

2. 7. Paleocönózis — paleoasszodációk 

24 mintavételi helyről 8—8 kg-nyi üledéket gyűjtöttünk be, melyből 52 taxon, 41 
meghatározott mollusca faj került elő 2254 db példányban nagyrészt tanatocönózisokból, 
a 13., 21. és 22. minta esetében tafocönózisokból (2. ábra 3.). 

A feltárás faunaképe nagyjából egységesnek mondható. Rétegenként, de a rétegsor 
egészében is a csigák dominanciája mutatható ki a kagylókkal szemben mind fajszám, 
mind pedig egyedszám tekintetében {4. ábra). 
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1. 2 

4. ábra. A feltárás csiga- és kagyló-faunájának egymáshoz viszonyfloU aránya: 1. példányszám alapján, 2. fajszám 
alapján, a. Kagyló, b. Csiga 

Fig. 4. Proportionof the gastropod and bivalve fauna of the exposure as conmared to each olher: 1. 
number of individuals, 2. based on the number of species, a. Bivalve, b. Gastropod 

based on the 

A fauna összetétele alapján a rétegsor egésze a 0—10 m-es vízmélységre (eulitorális 
és szupralitorális öv) jellemző Drm.yc/ía auricularis—Melanopsispygmaea palocönózis- 
ba (KorpáSNÉ Hódi M. 1983, 1987a,b) sorolható. A bezáró kőzetanyag homokos, 
fmomkőzetlisztes, huminites agyag jellege, a növényi töredékek előfordulása, valamint 
a litofáciesek gyakori változása is ezt a biotópot jelzi (2. ábra 8. oszlopa). 

A fajok változatos előfordulása, illetve más fajokhoz való kötődésük alapján a 
paleocönózison belül 4 paleoasszociáció különböztethető meg. 

A feltárás alsó 4,8 m-es szakaszának hovatartozása a fauna hiánya miatt bizonytalan. 
E fölött 32,1 m-es magasságig Viviparus sadleri—Vnio atavus paleoasszociáció 

mutatható ki oligohalin, gyengén mozgatott vizet jelző homok, kőzetliszt és agyagos 
üledékben. Fitális környezetet jeleznek a Drcmc/zíz auricularis, Unió atavus, Melanopsis 
fuchsiy Viviparus sadleri, Theodoxus radmanesti fajok együttes előfordulásai és 
Polychaeték (Arenicola sp. ?) életnyomai (/. tábla 2—4.). Férgek élettevékenységének 
nyomai e rétegekben elég gyakoriak (JÁMBOR Á. 1987.). Az iszapolási maradékban hal 
garatfogak és otolithusok is előfordultak (IV. tábla 6—9., 5. ábra). 

Ez az egységes paleoasszociáció a 8. sz. fmomkőzetlisztes rétegben megszakad, ahol 
helyébe a Valvata minima—Dreissena auricularis paleoasszociáció lép, melynek 
fekvőjében és fedőjében is mocsári szint jelentkezik. 

Ez az egyetlen réteg, ahol a csigákkal szemben a kagylók dominanciája mutatható ki 
(Limnocardium sp., Dreissena sp., Congeria sp.). Itt Valvata sp. és Hydrobia syrmica 
is előfordul. 

A 32,1—31,15 m között lévő — már Bartha F. által 1959-ben leírt — „tavi krétát” 
(20. sz. minta) a Planorbarius sp.—Planorbis sp. paleoasszociációba soroltuk a fitális, 
édesvízi-mocsári növényzetben dús felhalmozódás, Planorbarius sp., Lymnaea sp. 
uralkodó jellege miatt. 

A rétegsort 32,15 m fölött a Melanopsis bouei sturi—Theodoxus sp. paleoasszociáció 
zárja le, a víz nagymértékű kiédesedését jelző életegyüttessel, 15 édesvízi fapal (292 db) 
(21., 22., 23. sz. minta). E rétegek mollusca faunája igen gazdag, a teljes feltárás 
faunájának 79,9 %-a (1802 példány) ebből a gazdag tafocönózisból került elő (3., 6. 
ábra). 
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5. ábra. A Viviparus sadleri—Unio aiavus paleoasszociáció élőhely rekonstrukciója a Dalatonííízfő-gyártelepi 
feltárásban (5., 9., 10. sz. minta alapján) — (McKerrow, W. S. 1978 elképzelése nyomán szerkesztve). 
Jelmagyarázat: a. Theodoxus radnuinesii, b. Dreis.sena aunculari.^, c. Unió aiavus, (1. Melanopsis fuchsi, 

e. Viviparus sadleri, f. Polycheia, g. Növényevő halak, h. Linuiocardium decorum, i. Pisidium sp. 

Fig. 5. Reconstruction of the habitat of the Viviparus sadleri —Unió aiavus paleoassociation in the exposure of 
Balatonfűzfő-Gyártelep (Constructed after McKerrov, W. S. 1978). Lég end : a. Theodoxus radmanesii, b. 
Dreissena auricularis, c. Unió aiavus, d. Melanopsis fuchsi, e. Viviparus sadleri, f. Polychaeia, g. Herbivorous 

fishes, h. Unmocardium decorum, i. Pisidium sp. 

2. 2. A mollusca fauna összehasonlítása egyéb Balaton környéki lelőhelyek faunájával 

Balatonfuzfőről eddig 53 mollusca fajt ismertünk Bartha F. (1954a) leírásából. Jelen 
munka alapján a fajok száma 18-cal nőtt, és így jelenleg már 71 faj ismeretes. 

A gyártelepi feltárásból előkerült 52 faj az alábbi élettér szerinti megoszlásban jelenik 
meg. 
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6. ábra. A Melanopsis bouei sturi—Theodoxus radrtianesti és a Planorbius sp.—Planorbis sp. paleoasszociációk 
élőhelyrekonstrukciójaa Balatonfűzfő-gyártelepi feltárásban (20—21. sz. minla alapján)— (McKERROW, W. S. 1978 
elképzelése nyomán szerkesztve). Jelmagyarázat: a. Theodoxus radmanesti, b. Planorbarius conieus, c. 
Melanopsis fuchsi, d. Melanopsis bouei sturi, e. Valvaia niinima, f. Növényevő hal, g. Lynuiaea sp., h. Gyraulus 

sp. 

Fig. 6. Reconstruction of the habitat of the paleoassocialions Afí'/íZ/io/?.wi- bouei sturi—'Theodoxus radinanesti and 
Planorbius sp.—Planorbis sp. in the exposure of Balatonluzfő-Gyártelep (after the samples No. 20—21) — 
(constructed after McKERROW W. S. 1978). L e g e n d : a. Iheodoxus radmanesti, b. Planorbarius comeus, c. 
Melanopsis fuchsi, d. Melanopsis bouei sturi, e. Valvata minima, f. Herbivorous fish, g. Lynuiaea sp., h. Gyraulus 

sp. 

A rétegösszletből két domináns faj került elő: a Theodoxus radmanesti (Brus.) 552 
példánnyal a teljes fauna 24,5 %-át, a Melanopsis bouei sturi (FUCHS) 267 példánnyal 
11,8 %-át adja. 

A leggyakoribb 10 faj közül 5 {Theodoxus radmanesti (Brus.), Melanopsis bouei sturi 
(Fuchs), Melanopsis fuchsi (Handm.), Melanopsis tihanyensis (Wentz), Viviparus 
sadleri (Partsch)) domináns fajként szerepel a Balaton környéki egyéb lelőhelyeken is. 

A mollusca fauna legjobban a Tihany fehérparti feltáráséhoz hasonlít, a közös fajok 
száma 26, tehát fele. E közös 26 fajon belül csökkentsósvízi 19, édesvízi 6 és 
szárazföldi 1 (LÓRENTHEY I. 1908, 1913, Vitális I. 1908). A 10 leggyakoribb íuzfői 
faj közül Tabról 8, Balatonszentgyörgyről 5, Tihanyból4,, Várpalotáról 3, Öcsről pedig 
2 faj egyáltalán nem ismert (Bartha F. 1954, 1955, 1956, 1959, 1971, 1975, Bartha 
F.—Soós L. 1956, SCHLICKUM, W. R. 1978, 1979, MÜLler P.—Szónoky M. 1989). 

A járulékos (1—2 példányszámban előforduló) fajok száma 14. Ez igen nagynak 
tekinthető, a begyűjtött anyag azonban kis horizontális kiterjedésű területről származik, 
ezért jelentősége nem nagy. Ezek a fajok csak itt kis példányszáműak, más Balaton 
környéki lelőhelyeken azonban nagyobb számban fordulnak elő a Gyraulus katuriciy 
Gyraulus radmanesti, Micromelania schwabenaui kivételével. 
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A feltárás fajainak élettér szerinti megoszlása 

II. táblázat - Table II. 

CSÖKKENTSÓSVÍZI 
brackish 

ÉDESVÍZI 
freshwater 

SZÁRAZFÖLDI 
terrestrial 

FAJOK SZÁMA 
species nuinber 52 

37 (71,1 %) 13 (25 %) 2 (3,9 %) 

fajok száma fáclesen¬ 
ként 

number of species/fa- 
cies 

1907 (84,6 %) 343 (15,2 %) 4 (0,2 %) 

példányszám fáciesen- 
ként 

number of exemp- 
lars/facies 

Az oligohalin fajoknál nagy hasonlóság mutatható ki más, környékbeli feltárásokkal, 
hiszen az öcsi aligsósvizi faunával 20, a balatonszentgyörgyivel 15, a tihanyival pedig 
19 olyan közös faja van, melyek mind a 4 lelőhelyen a fauna típusát adják (Lirnno- 
cardium sp., Dreissena sp., Congeria sp., kis Melanopstsok, Theodoxus sp. és 
Viviparus sp.). 

Mindezek azt a feltételezést támasztják alá, hogy sajátságos kömyezetigényű, 
partközeli fajok közösségéről van szó. Összességében a fauna mégsem tekinthető 
oxigénszegény környezetet kedvelőnek, hiszen a Gastropodák 87,9 %-a kopoltyús, 
melyek különösen az 5., 6., 8., 10., 22. sz. mintákban uralkodó arányúak. 

2. 3. Paleoökológiai megállapítások 

A rétegsor üledéktani és malakológiai vizsgálata alapján megállapítható, hogy e terület 
a hajdani Balaton-felvidéki szigethegységet körülvevő partközeli, kevéssé mozgatott 
vizű, uralkodóan aleuritos-fmomhomokos aljzatú fáciesbe tartozik. Faunaegyüttese 
oligohalin (3,0—0,5 %c) és édesvízben élő. E szigethegységperenú eufotikus (eulitorális 
és szupralitorális) övben maximum 10 m mélységű vízben az epifauna domináns 
fakultatív fixoszesszilis {Congeria, Dreissena genusok), valamint vagilis bentosz 
fajokkal. 

A csigák nagy száma a hajdani vízinövényzet jelenlétét és a víz organikus detrituszban 
való gazdagságát bizonyítja. (Detritusz-evók: Viviparus, Bithynia, Hydrobia, 
növényevők: Lymnaea, Planorbis, Valvaía, Theodoxus). 

Az Unió atavus, Melanopsis bouei sturi, Planorbarius sp. tartalmú paleoasszociációk 
fajait összehasonlítva megállapítható, hogy a Planorbarius sp.—Planorbis sp. 
paleoasszociáció fajai között oligohalin fajok nem találhatók, tisztán mocsári-édesvízi 
környezetre utalnak (20. sz. minta). A Melanopsis bouei sturi—Theodoxus sp. 
paleoasszociációhdxi Planorbarius, Lymnaea genusokkal együtt nyílttavi fáciest jelző 
Valvata minima, Dreissena auricularis, Melanopsis decollata fajok is előfordulnak, 
lagúna fáciest jelezvén (21., 22., 23. sz. minta). A Viviparus sadleri—Unio atavus 
paleoasszociáció esztuárium jellegű (5—10. sz. núnták). (Az élettérrekonstrukciókat 
KorpásnÉ Hódi M. 1983 munkája alapján végeztük.) 
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2. 4. Biosztratigráfiai összegzés 

Biosztratigráfiailag a korábbi értelmezés szerint a felsőpannóniai középső részének 
„Congeria balatonica""-s szintjét vizsgáltuk, ahol a partközeli és „medencebelseji” 
szakasz váltakozása mutatható ki (Bartha F. 1971, 1975). Jól felismerhető a Bartha 

F. (1971) által leírt „vezető réteg” a csökkentsósvízi faunakép utolsó előfordulása, 
melyet a Theodoxus radmanesti, Vivtparus sadleri és Melanopsis fuchsi együttese és 
dominanciája jellemez. Mellettük a Congeria neumayri és a kis Limnocardiumok 
fordulnak elő. Hiányoznak a nagy Congeriák és a nagy Limnocardiumok. 

ADreissena auricularis—Melanopsispygmaea paleocönózis sekélyvízi környezetében 
több vízszintingadozás mutatható ki: a Planorbarius sp. paleoasszociáció után 
Melanopsisospaleoasszociáció jelentkezik, illetve a Viviparusos paleoasszociációt követő 
Valvata minima—Dreissena auricularis asszociáció után ismét visszatér a Melanopsisos 
asszociáció. Ennek ellenére lényeges fáciesingadozások nincsenek, a faunakép a 
csökkenő vízmélységgel együttjáró kiédesedés felé változik. 

3. Biometriai vizsgálatok 

A nagy példányszámban előkerült Mollusca héjak erős változékonysága felvetette a 

kérdést, hogy fajspecifikus jelenségről van-e szó, avagy a környezeti feltételek 
változásának következményeivel állunk szemben. Ennek megválaszolására a biometriai 
vizsgálat kínálkozott (Bartha F. 1971, 1975, Fuchs H. 1962, 1970.). 

A vizsgálatokat a legnagyobb példányszámban előkerült Theodoxus radmanesti 
(Brus.) {111. tábla L), Melanopsis tihanyensis (Wentz), {III. tábla 2.), Melanopsis 
bouei sturi (FucHS) {IV. tábla 3.), Melanopsis fuchsi (Handm.) {III. tábla 3. és IV. 
tábla 2.)y Melanopsis bouei affinis (Handm.) {IV. tábla 1.) fajokon végeztük. Itt most 
csak a Theodoxus radmanesti (Brus.) vizsgálati eredményeivel foglalkozunk. 

3. 1. A Theodoxus radmanesti (Brus.) biometriai vizsgálata 

Minthogy a Theodoxus radmanesti az oligohalin, partmenti sekélyvizek jellemző, igen 
változékony tagja, fontosnak tartottuk az itt előforduló, nagy példányszámú (555 pld) 
faj vizsgálatát, összehasonlítva a Balaton környéki korábbi adatokkal. 

A méréseket teljesen kifejlett, igen jó megtartású példányokon végeztük (275 pld), 
melyek a 21. sz. minta tafocönózisából kerültek elő. Méretük szerint a tihanyi, öcsi, 
várpalotai példányok között a legnagyobbak közé tartoznak (Bartha F. 1954., 1955., 
1971). Hosszúságuk 3,8—9,1 mm között változik (M = 6,2 imn). Érdekes, hogy 
szélességük jóval meghaladja a más lelőhelyekről előkerült példányok szélességét, 
3,5—10,0 mm (M = 6,29). A maximális szélesség 1,85-ször nagyobb a várpalotai (5,4 
mm) egyedekénél, de még a további gyűjtésekből származó szélességi adatoknál is 
(Fűzfő, János-hegy, sz = 6,9 mm) 1,4-szer nagyobb! Ez jól megmutatkozik a 
hosszúság-szélesség arányában is, mely 0,6—1,25 között változik (M = 0,98), de a 
példányok 29,8 %-ánál 1,0-nál kisebb a hányados, ami a laposabb formák gyakoriságára 
utal. Ebből a nagyobb vízmozgatottságra következtethetnénk, de ennek ellentmondani 
látszik a bezáró kőzetanyag minősége („tavi kréta”). 

A Theodoxus sajátos szaporodásmódja miatt már életerős utódok hagyják el az 
embrionális fejlődés színterét, a petetüszőt. Következésképpen az üledékből már az 
átalakuláson túljutott egyedek kerülhettek elő. A 7. ábrán azonban látható, hogy ezek 
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az egyedek nagyobb méretűek, és a görbén kirajzolódik egy mélypont, mely a 
„serdülőkornak” felel meg, amikor az egyedek a legéletképesebbek. 

7. ábra. A Theodoxus radmanesíi (Brus.) változékonysága (276 példány alapján). Jelmagyarázat: 1. 
Szélesség, 2. Hosszúság, 3. Hosszúság és szélesség aránya, M = Medián, S = „SerdüBkor” 

Fig. 7. Variability of Theodoxus radmanesíi (Brus.) (based on 276 pieces). L e g e n d : 1. Widih, 2. Length, 3. 
Ratio of length and width, M = Medián, S = „Adolescence” 

A színdíszítettséget a szalagok, illetve a csíkok adják. A színcsíkok száma 6—19 
között erősen változik, vastagságuk is változó. 3 típust különítettünk el: 

1. keskeny csíkok 61 % (168 db) 
2. széles szalagok ritkán 15,6 % (43 db) 
3. széles szalagok sűrűn 23,4 % (65 db) 

Megjegyzendő, hogy a feltárás egyéb mintáiban (5., 6., 8., 9., 20., 22. sz.) is 
többségben az 1. típusú, világos példányok fordulnak elő {111. tábla 1.). 

A várpalotai példányok az 1—2., az öcsiek a 2. típusnak felelnek meg. A populáción 
belül a 3 típus között átmeneti alakok is megfigyelhetők. 

A különböző színdíszítettségű csoportok változékonysága jellegzetes {8. ábra). A 
legkisebb termetűek a 3. típusú sötét tónusú példányok. Az 1. típusúak a leglaposabbak 
(H/SZ = 0,94), 35,1 %-nál 1-nél kisebb a hányados és egyben a legváltozékonyabb 
méretűek is. 

Mindhárom színdíszítettségi csoportból 20—20 db típusos példányt vizsgáltunk meg 
abból a szempontból, hogy az egyeden belül van-e arra tendencia, hogy a színcsíkok 
száma megváltozik. A színcsíkokat a példányokon két helyen számoltuk meg: 1. a 
szájadék peremén, 2. az utolsó kanyarulat középvonalában. A vizsgált egyedek 40 %- 
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ánál nem változott a csíkok száma. A példányok 60 %-ánál a szájadékperem felé megnő 
a csíkok száma (5,83 %-kal), ami a csíkok bifurkációjában jelentkezik. Legnagyobb 
változás az 1. típusúaknál figyelhető meg. 

Feltételezhető, hogy az 1. színdíszítettségi típust alkotó egyedek a legidősebbek, a 
3. típusúak a legfiatalabbak. Ezt az állítást a házméretek is bizonyítani látszanak. A 
házméret és a S2undíszítettség korrelációs ábrájáról (9. ábra) leolvasható, hogy mind a 
bosszúság, mind a szélesség lineáris összefüggésben van a színcsíkok számával. 

Hazmé rét 

9. ábra. A Theodoxus radmanesti (Brus.) színdíszíteltségének és házméretének összefüggése 60 példány alapján. 
Jelmagyarázat: 1. Hosszúság, 2. Szélesség 

Fig. 9. Relationship between the colour ornament and the shell dimensions of Theodoxus radmanesti (Brus.), on 
the hasis of 60 pieces. L e g e n d : 1. Length, 2. Width 

Mindezek valószínűvé teszik tehát azt az elgondolást, hogy ebben a populációban 
3 különböző életkorú és fejlettségű Theodoxus radmanesti (Brus.) élhetett együtt. A 
legfiatalabbak („gyermekkor” ?) a 3. típussal jelölt egyedek, melyeknél a széles 
szalagok sűrűn helyezkednek el. A kor előrehaladtával a színcsíkok bifurkálódnak és a 
testméret növekedésével egyre világosabbakká válnak (1. típus). 

Több generáció jelenlétét feltételezi a színdíszítettségi csoportok összevonásából 
készített 7. ábra is. Szembetűnő, hogy a hosszúság és szélesség görbe egyaránt 3 fő 
csúcsot mutat, viszonylag egyenletes eloszlásban. 

Valószínűsíthetően a környezeti feltételek évszakos változása a növekedési periódus 
megváltozásában nyilvánul meg. A hűvösebb periódus alatt a növekedés lelassulhat, a 
pusztulás nagyobb mérvű lehet, mint a melegebb évszakban. A görbe maximumai a 
melegebb, núnimumai a hidegebb periódust tükrözik. Megjegyzendő, hogy az idősebb 
egyedek környezeti alkalmazkodása kisebb mérvű, amit a görbe meredekké válása is 
jelez (Fuchs H. 1962, 1970). 

A megvizsgált fajok biometriai adatait a várpalotai és öcsi példányokkal összevetve 
szélsőséges változékonyságuk bizonyítható. 
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Méreteikben és ezek egymáshoz való viszonyában egyaránt eltérés mutatható ki. Ez 
a tény azt a kérdést veti fel, hogy a fűzfő-gyártelepi feltárás anyaga a hajdani 
parttávolság és vízmélység tekintetében milyen helyi, speciális környezetet bizonyít. 
Erre a választ a további kutatómunka adja meg. 

4. Összefoglalás 

A balatonfuzfő-gyártelepi feltárás balatoni emeletbeli rétegsora a Dunántúli Főcsoport 
Kállai Kavics és Tihanyi Formációjába sorolható. 

A mintegy 35 m vastagságú újonnan feltárt szigethegységperemi abráziós parti és 
sekély vízi, mocsári kifejlődésű összlet üledéktani és őslénytani vizsgálata lehetővé tette 
a paleoökológiai szempontú értékelést is. 

A vizsgált összlet biosztratigráfiailag a Dreissena auricularis—Melanopsis pygmaea 
paleocönózissdX jellemezhető, mely a rétegenként! faj összetételi változások alapján öt 
paleoasszociációra tagolható, de uralkodóan a Viviparus sadleri—JJnio atavus 
paleoasszociáció jellemzi. Környezeti változást a Valvata minima—Dreissena 
auricularisy Planorbarius sp.—Planorbis sp. és a Melanopsis bouei sturi—Theodoxus 
sp. paleoasszociációk jeleznek. 

Az előkerült fajok 70,6 %-a csökkentsósvízi, 25,5 %-a édesvízi környezetben élt. 
A több réteg gazdag és jó megtartású Melanopsis és Theodoxus együttesén végzett 

biometriai vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a környezeti viszonyok 
megváltozását a héjak díszítettségének nagyfokú változékonysága követte. Ugyanakkor 
a Theodoxus radmanesti faj díszítettsége faj specifikusnak tűnik. Ennek a kérdésnek az 
eldöntése, valamint az, hogy a balatonfűzfő-gyártelepi feltárásban megállapított 
környezeti és paleoökológiai változások a Balatonfó egyéb felsőpannóniai képződ¬ 
ményeivel hogyan párhuzamosíthatók, a további tervezett kutatás feladata. 
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A kézirat beérkezett: 1990. I. 26. 

Lithological evolution and mollusc fauna 
of the Balatonian (Upper Pannonian) exposure 

Balatonfűzfő-Gyártelep 

M. Makádi—M. Szónoky’ 

Abstract 
The Balatonian sequence of Balatonfűzfő-Gyártelep can be assigned to the Kúlla Gravel and 

Tihany Formations of the Transdanubian Main Group. 
The sedimentological and palaeontological investigation of the newly explored sequence of 

about 35 m thickness and of block-mountain marginal abrasional Coastal and shallow water- 
swampy formation allowed the evaluation from the paleoecological point of view. 

’Address of the authors: A. József University, Department of Geology and Paleontology, H-6722 Szeged, 
Egyetem u. 2. 
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The studied sequencecan be characterized by the Dreissena auricularis—Melanopsis pygmaea 
palaeocoenosis that based on the changes of species composition can be subdivided intő five 
palaeoassociations bút is characterized predominantly ty the Viviparus sadleri—Unió atavus 
palaeoassociation. Environmental changes are indicated by the palaeoassociations Valvata 
minima—Dreissena auricularis, Planorbarius sp.—Planorbis sp. and Melanopsis bouei 
sturi—Theodoxus sp. 

70.6 % of the species lived under brackish, 25.5 % under freshwater conditions. 
Biometric studies performed on the rich and well-preserved Melanopsis and Theodoxus 

assemblage of several beds allow to draw the conclusion that changes in environmental conditions 
were followed by large-scale changes in shell ornamentation. 

How to correlate the environmental and paleoecological changes of Balatonfúzfő-Gyártelep with 
other Upper Pannonian formations of the Balatonfő is the task of further studies. 

Manuscript received: 26th January, 1990. 

JlHTOJIOrHWGCKHG 0C06eHH0CTH H (Jjö/Ha MOJIJIIOCKOB 

OTJio)KGHHH öajiaTOHCKOTO sip/ca (BepXHHH naHHOH) 

6jih3 noc. 5ajiaTOH(j)io3<j)e-3'bapTeJien 

(3ana2iHaa BeHrpHa, CB OKOHeqHOCTb 03.5a]iaT0H) 

MapnaHHa MaxaAH, Mhkjioui Cohokh 

OTDo^eHHfl öanaroHCKoro íipyca 6nH3 noc. 5a]iaT0H(í)i03(í)e-3'b«pTe]ien MoryT 

ÖHTb OTHeceHH K CBHTaM KaUJiaHCKHX raiieiíHHKOB H THXaHbCKOH, BX0AÍI1II,HM 

B cocTaB saA/HaHCKOH HaACBHTU. Ce^HM9HTO]iorHiíecKoe H naiieoHTOiiorHue- 

CKoe oöcnieAOBaHHe toiiiii,h othosohhh Moiii,HocTbio nopHAKa 35 m b «í)ai],HH 

aÖpaBHOHHO-npHÖpe^KHOH H MeiKOBOAHOH AO ÖOAOTHOH, KOTOpafl ÖUIia HBAaBHO 

BCKpuTa BHOBb, CAPiiaHO B03M0S(H0H TaKscB H naneoeoKOAorHiiecKyio 

HHTepnpeTau,Hio. 

B 6HOCTpaTHrpa<|)HyecKOM othouiphhh H3ywaeMaH TOAiii,a Moscer öuTb 
oxapaKTepH30BaHa HanHUHeM naiieoij,eH03a Dreissena auricularis h Melanopsis 
pygmaea^ KOTopHÍí na ocHOBaHHH ocoöeHHocTeH bhaobofo cocraBa ropH30HTOB 

Mo>KeT ŐHTb pacuAeHeH Ha HHTb najieoaccoiJ,Haii,HH, ho b xapaxTepHay- 
eTCfl HaiHHHeM Viviparus sadleri h Unió atavus. HaMeneHHA b OKpya(aiom,eH 
oöcTaHOBKe OTMenaioyTCH accoi],Haii,HHMH Valvata minima c Dreissena auricularis, 
Planorbarius sp. c Planorbis sp., a TaK)Ke Melanopsis bouei sturi c Theodoxus sp. 70,6 % 

BHAOB npO^HBaHH B COBOHOBaTOH, a 25,5 % — B npeCHOH BOAe. 
BHOMPTpHHecKHe HCCAeAOBaHHfl öoraTHUX accou,HaLi,HH Melanopsis c Theodoxus 

xopomefi COXpaHHOCTH H3 HeCKOAbKHX r(^H30HT0B n03B03IHI0T CAPHaTb BHBOA 

O TÓM, HTO H3MeHeHHMH 0Kpy*ai01JI,eH ODCTaHOBKH BUBHBaHHCb BHaUHTeiIbHUe 

H3MeHeHHH B opHaMOHTe paKOBHH.O napa]iiieiiH3aii,HH H3MeHeHHH B OKpy*ai3iii,eH 

OŐCTaHOBKP H B HaíieOOKOllOrHHeCKHX OCODPHHOCTHX, BliHBAeHHIJX B 

oÖHa^eHHH 63IH3 HOC. 5aiiaTOH<|)iü3(í.e-3.'bHpTpjien, c raKOBUMH b Apyrnx 

BepxHenaHHOHCKHX otao^phhhx Boctohhoto IIpHriaiiaTOHbH moscho őyAer 
cyAHTb Ha ocHOBaHHH HccneAOBaHHH, HBaHHpyeMhiX Ha 6yAym,ee. 
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Táblamagyarázat — Explanation of plates 

I. tábla — Plate I. 

1. A feltárás távlati képe. 
1. Perspectivic view of the exposure. 
2. A 15. sz. minta homokk5padjának elválási felülete, férgek életnyomaival {Polychaeta). 
2. Joint surface of sandstone bank No. 15 with trace fossils of worms {Polychaeta). 
3. A 15. sz. minta homokkövének mikrorétegzést áttörő féreg-lakócsöve. 
3. Vermicular tűbe penetrating the microstratification of the sandstone bed No. 15. 
4. A 15. sz. minta homokkövének mikrorétegeit áttörő féreg-lakócsö kitöltések. 
4. Vermicular tűbe fillings penetrating the microstratification of the sandstone bed No. 15. 

II. tábla - Plate II. 

1. Terhelési szerkezetet mutató talpnyom, aprószemű, meszes homokkőben (4. sz. minta, 
4.3— 4,8 m). 
1. Sole mark showing loading structure in fine-grained calcareous sandstone (sample No. 4, 
4.3— 4.8 m). 
2. A breccsára települő durva konglomerátum vágott felülete (3. sz. minta, 3,5—3,9 m). 
2. Cut surface of coarse conglomerate overlying the breccia (Sample No. 3, 3.5—3.9 m). 
3. Alsó- és középsőtriász mészkő, dolomit, dolomitmárga alig koptatott kavicsaiból összecemen- 
tált breccsa-konglomerátum. Vágott felület (3. sz. minta, 3,5—3,9 m). 
3. Subangular breccia-conglomerate from upper and middle triassic limestone, dolomité and 
dolomite-marl. Polished cut surface (Sample 3, 3.5—3.9 m). 
4. Durva konglomerátum vágott felülete (3. sz. minta, 3,9—4,3 m). 
4. Cut surface of coarse conglomerate (Sample No. 3, 3.9—4.3 m). 

III. tábla - Plate III. 

1. A Theodoxus radmanesti (Brus.) változékonysága (3x). (21. sz. minta, 32,1—32,2 m). 
1. Variability of Theodoxus radmanesti (Brus.), M = 3x, (Sample No. 21, 32.1—32.2 m). 
2. A Melanopsis tihanyensis (Wenz) változékonysága (2,5x). 
2. Variability of Melanopsis tihanyensis (Wenz), M = 2.5x, (Sample No. 21, 32.1—32.2 m). 
3. A Melanopsis juchsi (Handm.) változékonysága, (l,5x), (10. sz. minta, 16,15—16,35 m). 
3. Variability oí Melanopsis fuchsi (Handm.), M = 1.5x, (Sample No. 10. 16.15—16.35 m). 

IV. tábla - Plates IV. 

1. A Melanopsis bouei affinis (Handm.) változékonysága, (3x). (21. sz. minta, 32,1—32,2 m). 
1. Variability oíMelanopsis bouei affinis (Handm.), M = 3x, (Sample No. 21,32.1—32.2 m). 
2. Melanopsis fuchsi (Handm.) rendellenes növekedésű példánya, (2,5x). (21. sz. minta, 
32.1- 32,2 m). 
2. Melanopsis fuchsi (Handm.) of irregular growth, M = 2.5x, (Sample No. 21,32.1—32.2 m). 
3. Melanopsis bouei sturi (FUCHS) változékonysága, (2x). (21. sz. minta, 32,1—32,2 m). 
3. Variability of Melanopsis bouei sturi (FuCHS), M = 2x, (Sample No. 21, 32.1—32.2 m). 
4. Rannunculaceae termés a tavi kréta üledékből (16x). (21. sz. minta, 32,1—32,2 m). 
4. Rannunculaceae fruit from lacustrine chalk sediment, M = 16x, (Sample No. 21, 
32.1— 32.2 m). 
5. Grovesichara oosporangium, az egykori vízi növényzet bizonyítéka, (25x). (21. sz. minta). 
5. Grovesichara oosporangium, evidence of former rich aquatic vegetation, M = 25x. (Sample 
No. 21.). 
6—7. Pisces otolithus (8x). (10. sz. minta). 
6—7. Pisces otolith, M = 8x. (Sample No. 10.). 
8—9. Pisces garatfog, (lOx). (10. sz. minta). 
8—9. Pisces pharynx-teeth, M = lOx. (Sample No. 10.). 

A vágott kőzetfelületek és az ősmaradványok fényképeit NOVOS2LÁTH László készítette. 
Photos of the cut rock surfaces and of the fossils were made by László NovoszÁTH. 
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I. tábla — Plate I. 

4 
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II. tábla — Plate II. 
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III. tábla — Plate III. 
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IV. tábla — Plate IV. 
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A szarvasi szénhidrogénkutatási terület 
neogén képződményeinek földtani jellegei* 

Juhász Györgyi** 

(8 ábrával) 

Összefoglalás: Jelen tanulmány a Tiszántúl középíő részén elhelyezkedő szarvasi 
terület kutatása során nyert földtani információkat összegzi. A neogén összletet átfúrt csekély 
számú fúrás alapján az aljzat képződményeiről igen kevés információ áll rendelkezésre, így itt 
most csak a neogén üledéksort tárgyaljuk részletesen. 

A vizsgált terület a békési neogén süllyedékzóna ÉNY-i peremén helyezkedik el. A miocént 
partszegélyi, sekélytengeri üledékek képviselik, melyek közé vékony tufa, tufit rétegek 
iktatódnak. A kisszámú adat azt a feltételezést látszik igazolni, hogy kiemelt szerkezeti helyzetben 
a miocén képződmények az ÉK-DNY-i irányú fő vetőzónától ENY-ra vannak jelen, mig attól 
DK-re az aljzatra közvetlenül a pannon üledékek települnek. 

A pannóniai (s.l.) rétegsorok kifejlődése Szarvason némileg eltér az Alfoldön általánosan 
megismerttől. A kiemelt részen, gerinczónában az aljzatra közvetlenül a Szolnoki Formáció 
turbidit képződményei települnek, és csak számyhelyzetben nyomozható a bazális márgák 
jelenléte. A vastag turbiditsorozat fölött az ÉNY felől érkező delta rendszer leülepedés! 
környezetei jelennek meg, szögdiszkordanciával települve egymásra. A delta lejtő fáciesú Algyői 
Formáció itt igen vékony és erősen homokos kifejlődésG, eíkülönitése csak nehézkesen oldható 
meg. Fölötte a delta front, delta síkság fáciesú Törteli Formáció , majd a delta háttér 
képződményei települnek. Az üledéksort a Zagyvái Formáció alluviális síkság lerakódásai záiják. 

1. Bevezetés 

A szarvasi szé^idrogénkutatási terület az Alföld középső részén, a Békési neogén 
süllyedékzóna ÉNY-i peremén helyezkedik el. Az endrődi kutatási területtől 
DNY-ra, egy ÉK-DNY-i irányú orrszerű nyúlvánnyal emelkedik ki a medence 
környezetéből (7. ábra). Exldig összesen 28 db fúrás mélyült a szerkezet tetőzóná¬ 
jában és szárnyán, de ezek közül mindösze hat harántolta a pannóniai üledéksort, 
a többi fúrás megállt a turbidit összlet felső szakaszában. Ennek következtében a 
kristályos aljzatról meglehetősen kevés információ áll rendelkezésre, így Jelen 
munka nem tér ki részletesen az aljzat képződményeire. Vázlatosan tárgyaljuk a 
miocén összletet, amelyre vonatkozóan szintén hiányosak az ismereteink, így teljes 
részletességében csak a pannóniai (s.l.) rétegsorral tudtunk foglalkozni. 

Jelen tanulmány az ipari zárójelentés földtani fejezetének elkészítése kapcsán 
született, és bemutatja a kőzetrétegtani egységek szedimentológiai felépítését, 
valamint megpróbál magyarázattal szolgálni a pannóniai rétegsor általánostól eltérő 
kifejlődésének fejlődéstörténeti okaira. A mag vizsgálatok az SZKFI geológiai 
anyagvizsgálati főosztályán készültek. 

‘Előadta az MFT Alföldi Területi Szervezet előadóülésén, Szolnok, 1989. február 
"SZKR 2443 Százhalombatu, Pf.32 
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1. ábra. A pannóniai (s.l.) képződmények fekűtérképe a vizsgált terűlet környezetében [KV, KFV, 1984] 

Fig. 1. Location and structural map of the Pannonian (s.l.) basement 

2. OsföWrajzi keretek 

A szarvasi kutatási terület a neogén aljzat nagyszerkezeti hovatartozását tekintve 
két alegység határzónájában fekszik, valószínűsíthetően a Villányi alegység 
peremének azon részében, amely a Mecseki alegység fölé tolódott. E szerkezeti 
képre szuperponálódott a miocén tektonikai mozgások sorozata, amelyekben az 
oldaleltolódásos jellegek domináltak. Ennek következtében a korábbi elképzelések¬ 
hez képest jóval komplexebb szerkezeti felépítéssel kell számolnunk. (HORVÁTH et 
al., 1983., Haas J., 1987.) 

A vizsgált területen mindössze négy fúrás tárta fel a neogén bázisát alkotó 
prekambriumi korú metamorf képződményeket, a szerkezet tető zónájában. Az 
alaphegység legfelső szakasza az erős tektonikai igénybevétel miatt erősen 
repedezett, zúzott. Helyenként breccsás, másutt milonitos szakaszok is előfordulnak. 
A legelterjedtebb kőzettípus a paragneisz, amelynek kiindulási kőzetei homokkő, 
grauwacke ill. kisebb mennyiségben agyagos üledékes kőzetek voltak. A törmelékes 
összletbe helyenként magmás kőzetek iktatódtak, amelyből amfibolitok keletkeztek. 

A szarvasi fúrások szálbanálló mezozóos képződményeket nem tártak fel. A 
szerkezet déli szárnyán mélyített Szr-17 azonban 3043-3195 m mélységközben 
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mezozóos (jura?) korú breccsa összletet ért el. BÉRCZINÉ MAKK A. vizsgálatai 
alapján a belőle fúrt egyik mag sötétszürke, fekete színű, felaprózódott, ősmarad¬ 
ványmentes dolomitbreccsa. A másik magminta anyaga szürke, zöldesszürke ill. 
vöröses-barna, vörösesszürke színű, szögletes karbonátos kőzettörmelékből álló 
heterogén breccsa. 

2. ábra. A Szolnoki Formáció tetőtérképe (S marker térkép). Jelmagyarázat: l.A neogén aljzatot elért 
fúrások, 2. Miocén képződmények, 3. l'ő velözóna 

Fig. 2. Contour map of top of the Szolnok Formation (S marker). L e g e n d ; 1. Wells, reaching the Neogene 
basement, 2. Miocéné formations, 3. Main fault zone 
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A mezozoikum és a középső miocén közötti időkeret fejlődéstörténeti eseményeire 
utaló nyom nem lelhető fel a szarvasi fúrások rétegsorában. A terület a középső 
miocén előtt minden bizonnyal szárazulat volt. A középső miocénben megkezdődött 
süllyedés szakaszosan folytatódott, először kisebb, majd a pannóniai (s.l.) során 
nagyobb ütemben. 

Az üledékfelhalmozódás a középső miocén végén, a bádeni emeletben kezdődött 
meg, amikor a paleomorfológiailag kiemelt szárazulat környezetében sekélytengeri 
üledékképződés folyt. A szarmata végén ill. a pannóniai (s.l.) elején valószínűsít¬ 
hető erózió következményeként a szarmata üledékek teljes hiányával, valamint a 
pannóniai rétegsor kezdő tagozatainak részleges ill. teljes hiányával kell számol¬ 
nunk. Az erős tektonizmus következtében a vizsgált képződményeket egy ÉK-DNy-i 
fő csapásirányú vetőzóna szeli át, amelyben az oldaleltolódás markáns normálvető 
komponenssel kombinálódik. A kisszámú adat azt a feltételezést látszik igazolni, 
hogy a miocén képződmények csak a vetőzónától ENy-ra vannak jelen, míg attól 
DK-re az aljzatra közvetlenül a pannóniai rétegsorok települnek (2. ábra). 

3. Rétegtani felépítés 

3.1. Miocén képződmények 

A szarvasi kutatási terület három fúrása harántolt miocén képződményeket 
(Szr-6,-8,-DNY-l). A feltárt rétegsorok alapján a kisebb területre korlátozódott 
elterjedésű miocén rétegtanilag nem teljes. A szerkezet DNY-i része a miocén 
folyamán feltehetően szárazulat volt, illetőleg a szarmata végén eróziós térszínné 
alakult. A szárazulat tagolt szegélyén partközeli, sekélytengeri litorális üledékkép¬ 
ződés folyt. 

A Szarvas-6. és -8. fúrások által feltárt durva-törmelékes összlet 85,5 illetve 125 
m vastag. Fekűjét prekambriumi korú polimetamorf kristályos kőzetek alkotják, 
fedőjében pannóniai (s.l.) üledékek települnek. A képződmények a bádeni 
(felsőbádeni?) során rakódtak le, mindvégig partszegélyi, partközeli környezetben. 
A rétegsort extraformacionális, polimikt finomhomokos konglomerátum, breccsa 
és homokkő építi fel, az üledéksorba vékony vulkáni tufa, tufit rétegek iktatódnak. 
A rétegsor felső szakaszában helyenként vékony csíkokban finomabb szemcsenagy¬ 
ságú törmelékes betelepülések találhatók. A Szr-6 fúrásban az üledéksort agyagos, 
aleuritos összlet zárja. 

A miocén összletből fúrt magminták alapján a Szr-8 fúrás magja karbonátos 
kötőanyagú, homokos konglomerátum, amely átlagosan 2-5 cm, max. 10 cm 
átmérőjű, gyengén koptatott, alsókréta korú, barnásszürke mészkő, valamint kvarc, 
kvarcit és metamorf kavicsokat tartalmaz. Faunatartalma alapján parttól távolabb 
ülepedett le, ahol a tengervíz még kevés édesvíz utánpótlást kaphatott. A mátrixban 
Lithothamniumibvoáékok is előfordulnak. A Szr-6 fúrás maganyagát világosszürke, 
rétegzetlen, faunamentes, gyengén karbonátos kötőanyagú, összetétel szempontjából 
éretlen (metamorf és magmás kőzettörmelék, valamint mészkőszemcsék magas 
aránya), középszemű homokkő építi fel, amelyben elszórtan kissé bontott vulkáni 
tufatörmelék található. A kőzet partszegélyi zónában rakódhatott le. 
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3. ábra Az alföldi pannóniai (s.l.) összlel felhalmozódásának elvi vázlata 

Fig. 3. Sketch of the accumulation of ihe Pannonian (s.l.) sequence 

A Szr-DNy-l fúrás, amely a területtől DNy-ra, mélyebb szerkezeti helyzetben 
fekszik, mindössze 40 m-t tárt fel a valószínű miocén összletből. Az ebben tervezett 
magfúrások közül az egyik teljesen eredménytelen volt, a másik magnyeresége 
mindössze hat cm lett 1967-ben. Anyaga fehéresszürke színű, könnyen porlódó, kis 
keménységű, ősmaradványmentes, rétegzetlen mészhomokkő, amelyben elszórtan 
néhány kvarc és dolomit homokszemcse található. Ősmaradványok hiányában 
rétegtani helyzete bizonytalan, vékonycsiszolat nem készült belőle, reambulálására 
nincs mód. Megítélése változó, BALÁZS E. et al. az alsópannonba sorolták az 
anyagvizsgálatok során, KURUCZ B. a triászra tette leülepedésének idejét. A nagy 
valószínűséggel miocén korú összletet a napijelentések alapján fölül néhány méter 
vastag sötétszürke agyagmárga réteg zárja. Alatta világosszürke, kalciteres mészkő 
következik (furadékból meghatározva), amelynek fölső 20 méteres szakasza 
viszonylag tömöttebb, ez alatt viszont igen laza. E laza összletből fúrták a 
mészhomokkő magot, melynek keletkezése a felsőbádenire tehető. 

3.2. Pannóniai (s.l.) képződmények 

A pannóniai (s.l.) képződmények általános elterjedésűek a szarvasi kutatási 
területen. A sorozat üledékhiánnyal, és rétegtani diszkordanciával települ a 
prepannon képződményekre. Aljzatát ENy-on középső miocén üledékek, a 
gerinczónában és DK-en pedig polimetamorf kristályos kőzetek, ill. törmelékes 
mezozóos képződmények alkotják. Fedőjében mindenütt negyedidőszaki üledéksor 
települ. A pannóniai rétegsor alsó szakaszairól ismereteink meglehetősen hiányosak, 
a vastagsági viszonyok, valamint a fekű szerkezeti helyzete és morfológiája csak a 
szeizmikus adatok segítségével szerkeszthető meg pontosan. A pannóniai sorozat 
legvékonyabb a gerinczónában, a Szr-16 fúrásban mindössze 2090 m-es. Szárny- 
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helyzetben fokozatosan kivastagszik, a Szr-8 fúrásban 2571 m , a Szr-DNy-1-ben 
már 3210 m vastag. 

A pannoniai sorozat felépítése kis mértékben eltér az Alföldön általánosan megis¬ 
merttől. A felhalmozódás alapvető törvényszerűségeit tekintve azonban termés¬ 
zetesen a szarvasi kutatási területen is felismerhetőek és azonosíthatóak a BÉRCZI 
I. - Phillips, R.L. és mások által a délalföldi legmélyebb zónákra kidolgozott 
üledékképződési modell elemei. Az alföldi pannóniai (s.l.) összlet felhalmo¬ 
zódásának elvi vázlata látható a 3. ábrán. 

Bazális márgák 

A szarvasi területen a kiemelt szerkezeti helyzetű gerinczónában a prepannon 
aljzatra közvetlenül a Szolnoki Formáció turbidit képződményei települnek. A 
bazális nyíltvízi márga, agyagmárga rétegek jelenléte csak szárnyhelyzetben 
nyomozható. Tetőzónában feltehetően oly mértékben ki vékonyodnak ill. kiékelőd¬ 
nek, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel jelenlétük nem igazolható. E jelenség 
fejlődéstörténeti okokra vezethető vissza. A turbiditek előbb a kiemelkedés előtti 
mélyzónát töltötték fel, majd az alaphegységi kiemelkedésen átbukva valószínűleg 
erodálták a még nem teljesen konszolidálódott finomszemcsés rétegeket. 

A Tótkomlósi Formáció mészmár^a képződményeit mindössze egyetlen fúrás 
(Szr-5) tárta fel, a keleti szárnyon, É-ra azonban az endrődi fúrások rétegsorában 
is követhetőek. Vastagsága sajnos nem ismert, mert a fúrás megállt a mészmár- 
gában. 

A Nagykorúi Formáció nyíltvízi agyagmárga képződményeit szintén csak a 
mélyebb zónákban azonosíthattuk. A Szr-DNy-1 fúrásban 150 m vastagságban 
fejlődött ki, ahol azonban már disztális turbidit eredetű vékony aleurolit és 
homokkocsíkok is me^elennek a rétegsorában. 

Szolnoki Formáció 

A kutatási terület legnagyobb részén a prepannon aljzatra tehát a Szolnoki 
Formáció üledékei települnek. A litosztratigráfiai egység, amelyet agyagmárga 
rétegekkel tagolt turbidit homokkőtestek építenek föl, lég vékonyabb a Szr-16 fúrás 
környezetében (494 m), a mélyzónák irányában azonban erősen ki vastagszik. A 
szarvasi gáztároló telepes összlet tárolókőzeteit az elektrofácies-elemzés és 
magvizsgálatok alapján a proximális turbiditek felső, vékony, de viszonylag nagy 
területi kiterjedést mutató, vetőkkel tagolt turbidit csatornakitöltés-, lefelé durvuló 
szemcseösszetételű klasszikus turbidit- és lefelé finomodó turbidit lebeny 
üledékritmusok alkotják, amelyekben az elválasztó agyagmárga rétegek, a tektonikai 
viszonyok és a fáciesváltozások következtében kedvező csapdázódási feltételek 
alakultak ki (4/B, 5., 6. ábrák). 

A rendelkezésre álló, csak pontszerű információt nyújtó magminták alapján a 
kőzeteken felismerhetőek a turbiditképződésre utaló különböző deformációs 
üledékszerkezeti jegyek, a gyűrt, kaotikus rétegzettség, konvolúció, az örvénylabdás 
szerkezetek, valamint a víztelenedés és terhelés hatására kialakuló tányér- és 
lángszerkezetek. Az egyes rétegekben jellemző a lefelé fokozatosan durvuló 
szemcseösszetétel, éles alsó homokkő-agyagmárga határral. A többnyire karbonátos 
kötőanyagú homokkövekben gyakori a vízszintes finom rétegződés, gradált 
rétegződés, a réteglapok mentén feldúsuló szenesedett növény maradványokkal. 
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6. ábra Vázlatos ÉNY-DK irányú szedimentológiai szelvény a kulalási teriilelen. Jelmagyarázat: (Id. előbb) 

Fig. 6 NW-SE sedimentologieal profilé. L e g e n d : (.see previous fig.) 

Néhány ritmusban előfordulnak 1-2 m vastag, szerkezet nélküli, rétegzetlen 
szakaszok is, amelyek tárolás szempontjából igen fontosak. Jellegzetesek a 
szabálytalan alakú, felszaggatott agyagmárga és aleurolit intraklasztok. 

A képződmények keletkezése ebben a kiemelt szerkezeti helyzetben feltehetően 
az ENy-i irányból érkező delta rendszerhez köthető, amelyben a prodelta 
lerakódásait képviselik. A litosztratigráfiai egység felszíne („S” marker) láthatóan 
Jól követi az alaphegység felszínét. Ebből arra következtetünk, hogy a szerkezeti 
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7. ábra. Az Algyői Formáció vastagság lérkc^e. Jelniagyarázal: l.A Iclhalmozódás iránya, 2. A Törteli 
Formáció bevezető képződménye: a= torkolati zátony, b= mcderkitöliés 

Fig. 7. Isopach map of the Algyő Formation. L e g e n d : 1. Direclion ot accumulation, 2. 1 he initial facies of 
the Törtei Formation: a= moulh-bar , b= distributai^ cliannel fill 

mozgások a pannóniai során, a formáció üledékeinek lerakódása után is folytatód¬ 
tak. E fiatal tektonikai mozgások nyoma a szeizmikus szelvényeken is jól követhető. 
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8. ábra. Az Algyői Formáció tetőtérképe ( L marker térkép) 

Fig, 8. Structural conlour map of top of ihe Algyő Formation (L marker) 

Algyői Formáció 
Az Algyői Formáció delta lejtő üledékképződési környezetben lerakódott 

kőzettestei Szarvason, a szeizmikus szelvények tanúsága szerint, szögdiszkordan- 
ciával települnek a Szolnoki Formációra, de fokozatos, tangenciális átmenettel. Az 
Alföldön megszokott átlagtól eltérően igen vékony ez az összlet, vastagsága 
mindössze 205-425 m között változik. Meg kell említeni, hogy lég vékonyabb a 
vetőzóna mentén (DNy-ÉK-i irány), valamint a Szr-21, -8, -22, -6, -25, -4 fúrások 
vonalába eső sávban. Ez a sáv jelezheti az egykori deltaág progradációjának 
nyomvonalát, mivel itt vastag elosztócsatorna kitöltések vágódtak be a delta lejtő 
üledéksor legfelső részébe (7. ábra). 
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A litosztratigráfiai egység kifejlődése az egész területen uralkodóan finom¬ 
homokos, felső szakaszán vastag vízalatti mederkitöltés, alsóbb részein üledékcsií- 
szásból eredő turbidit-, valamint felfelé durvuló szemcseösszetételű turbidit lebeny-, 
ill. „zátony” Jellegű üledékritmusok jellemzik, amely jelentősen eltér az Alföldön 
sok helyen megismert agyagos kifejlődéstől {4/C ábra). Az ENy-i irányból érkező 
delta rendszer előbb feltöltötte az alaphegységi mélyedéseket, majd a kiemelkedés¬ 
hez érve, átbukott azon. A kiemelkedés előterében azonban a homokos üledékek 

A 

lerakódtak, így az ENy-i részen és tetőzónában ez a homokos kifejlődés jellemző, 
míg a DK-K-i szárnyakon a formáció sokkal agyagosabb kifejlődésű (Szr-2, -5), és 
csak néhány vékony homokkő betelepülést tartalmaz. 

A rétegsorokra jellemző a szürke, sötétszürke finom aleurolit, és a világosszürke, 
csillámos, karbonátos kötőanyagú, finom-, igen ritkán aprószemű homokkő rétegek 
sűrű váltakozása. A homokkövek helyenként rétegzetlenek, másutt keresztrétegzett¬ 
ség látható, de jellemző a 3-10°-os dőlésű sík rétegződés, amely adódhat a 
magminta méreténél nagyobb léptékű keresztrétegződésből, valamint a delta lejtő 
felszínének dőléséből egyaránt. A minták szórtan szenesedett növénytöredékeket 
tartalmaznak. A sötétszürke, helyenként barnás árnyalatú, tömött agyagmár- 
ga-márga rétegek finom rétegzettsége helyenként eléri a 20-25°-os dőlést is. 

Törteli Formáció 

Az Alföldön a „felsőpannóniai” képződmények elhatárolása az alatta levő 
„alsópannóniai” üledéksortól általában a homokos üledékek mennyiségének hirtelen 
megnövekedése és a növekvő kőzettani heterogenitás alapján történt meg. Ma már 
azonban tisztázott, hogy ez a határ diakrón fácieshatár és nem időhatár. A szarvasi 
területen az Algyői Formáció homokos kifejlődése, és a fokozatos átmenet miatt a 
határ pontos megvonása meglehetősen nehézkes az Algyői és a Törteli Formációk 
között, legalábbis a rendelkezésre álló információk alapján {8., 5., 6. ábrák). 

A Törteli Formáció delta front és delta síkság leülepedés! környezetben képződött 
üledékösszlete szögdiszkordanciával települ az Algyői Formációra. A formációt 
delta front eredetű, felfelé durvuló szemcse-összetételű torkolati zátony üledékrit¬ 
musok, ill. vastag, erősen tagolt mederkitöltés (elosztócsatorna) homok¬ 
kő-sorozatok, és finomabbszemcsés mederközi üledékek építik fel. Az uralkodó 
kőzettípus a homokkő és aleurolit, az agyagmárga szerepe alárendeltebb {4/A ábra). 

A formáció elhatárolása mind lefelé, mind felfelé meglehetősen nehézkes, a PS 
szelvények szinte mindegyike átfordul rövidebb-hosszabb szakaszon. A rétegsor 
heterogén, erősen tagolt, a homokkövekben gyakoriak az aleurolit és agyagmárga 
közbetelepülések. A kevés számú magminta alapján a karbonátos kötőanyagú 
homokkövekben vízszintes sík, másutt hullámos rétegzettség figyelhető meg, az 
elválás! felületeken csillámdúsulással. Nagyon sok, szenesedett növény maradványt 
tartalmazó csík tagolja, amelyeknek száma és vastagsága felfelé növekszik. Az 
aleurolit helyenként vékony réteges-lemezes elválású, másutt keresztrétegzettség 
figyelhető meg a mintákban. Az agyagmárga fácies kagylós-szilánkos törésű, 
rétegzetlen, halpikkely maradványokkal. 

Zagyvái Formáció 

A Zagyvái Formációt a delta háttér folyóvízi, ártéri, mocsári, tavi üledékei 
alkotják. Jellemző a vékony agyag, agyagmárga, aleurolit és homokkő rétegek igen 
sűrű váltakozása, a finomabb frakció dominanciájával. Vastagabb homokkőtest 
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(5-15 m) csak ritkán jelenik meg a rétegsorban, amely mederkitöltés, ill. övzátony 
eredetű lehet. Az üledékek a mélység csökkenésével egyre lazábbak, mérsékelteb¬ 
ben diagenizáltak. 

A magminták alapján jellemző a sötétszürke, zöldesszürke, sárga, puha, szenes, 
mészkonkréciós homokos agyag, szürke aleurolit és laza, zöldesszürke, finoman 
rétegzett apró- ill. finomszemű homokkőrétegek váltakozása. Gyakoriak a fekete, 
földes-fás barnakőszén betelepülések, levélmaradványok, szenesedet! növényi 
töredékek. Mivel a pannóniai (s.l.) üledéksor legfelső részéből csak egy-két 
magmintát vettek, a rendelkezésre álló karotázs-szelvények alapján a Zagyva! és 
Nagyalföldi Formációk nem különíthetők el egymástól. 
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Geological framework of the Neogene forinations 
of the Szarvas region, Middle Hungárián Piain, Hungary 

Győrgy’i Juhász 

Ahsíract 
The Szarvas region is in the middle of the Hungárián Piain, on the NW margin of the Neogene 

depression of the Békés basin. The Neogene basemenl lies al Ihc boundary of iwo megatectonic 
subunits, most probably in that part of the Villány subunil which Ihrusled over the Mecsek 
subunit. In Miocéné times a series of strike-slip movcmcnls wcrc superimposed, hence the 
structure is much more complex than it was Ihoughl before. 

On the basis of the very few data, the pre-Ncogene bascmcnt consisls of Precambrian 
polymetamorphic rocks strongly fractured or breccialcd. Mcsozoic rocks were found in only one 
well in the southem margin of the examined arca. 

Address of the author: Hungárián Hydrocarbon Inslilule, H-2443 Százhalombatta, P.O. Box 32, Hungary, 
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Miocéné is represented by Coastal and nearshore inarine scdiments, interlaminatcd by volcanic 
tuffs. The Miocéné formations can be observed NW of Ihe main fault zone, while SE of it the 
Pannonian (s.l.) succession overlies the basement. 

The Pannonian (s.l.) sequence unconformably overlies the Miocéné scdiments in the NW, and 
the basement in the SE. Its architecture is nőt regular as compared with the othcr areas of the 
basin. Here the initial members of the Pannonian (s.l.) succession are sandy turbidites on the 
basement high, while argillaceous maris and/or maris on the llanks, overlain by the turbidites. 
Probably turbidity currents eroded the preexisting basal maris, or they are so thin, that cannot 
be detected {Fig. 3). 

Above the thick turbidite series there are the deposilional units of a delta system, arriving from 
the NW direction. They are represented by delta slope facies, (Algyo Formation), and by delta 
front, delta piain facies (Törtei Formation). The appearance of the delta slope unit is irregular 
here, as it is very thin and sandy, containing thlek underwaler channel filling sedimentary 
rhythms, and it becomes more clayay towards the SE llanks {Figs. 4, 7). Most probably it can 
be caused by the fact, that the delta system arriving from the NW direction reached a relatively 
higher area, which has been slowly and continuously uplifling in the meantime. Therefore 
sandstones were deposited befő re overlapping the high. Above Törtei Formation the scdiments 
of a fluvial-lacustrine system were deposited containing channel and interehannel or floodplain 
facies as products of a meandering system, point bars, crevasse splays, oxbow lakes, marshes. 

Manuscript received: 29‘^ May, 1990. 

reoiiorHuecKHG ocoöeHHOCTH iieorGiiüBiix oöpaBOBanHH 

yuacTKa bohckob Hec^jTH h raaa 6jih3 r. CapBam 
(lOro-BocTomiaH Beurpn^i) 

ZlhepAbH lOXciC 

B pa6oTe o6o6iii,aeTCH reoaorHuecKaH Hii4)üpMaii,Híi, iiojiyueiiiiaíi b xoap 

noHCKOBHX pa6oT, ÖHnonHeHHHX Ha CapBamcKOM yuacrKG b cpe/ineH nacTH 

3aTHCcaHiii,HHU. Ha ocHOBaHHH Heöojibmoro xoiiHUGCTBa CKBa>KHii, iipomeyimHX 
Toiiiii,y Heor0HOBUx OTiios<eHHH, HMeercH b pacriopH)KPHHH BecbMa orpanHue- 
HHHH Kpyr AaHHux no cocraBy <|)yHAaMeH'ra, iiooTOMy s/iocb .aaPTcn xapaxTepH- 
CTHKa OAHHX HHIUb HPOreHOBUX ODpaBOBaUHH. 

HaynoHHUH pafioH HaxoAHTcn na ceBepo-saiiaAiiofl oKpaHiie DeicouicicoH bohu 
HeoreHOBUx AenpeccHH. MHOii,eH npoyac'raBJien npH6p0>Kno-MüpcicHMH MejiKOBOAH- 
UMH OTBOXCeHHHMH C TOHKHMH IIpDCJlOHMH TMcí)OB H 'l'yc^q.H'l’ÜB. lloÖOJIblUHM B 
o6iii,eM KonHnecTBOM /tannux, K:a)i<0'rcH, iiuA'rBi?p>K/aa0TCH haoh, coroiacno 
KOTOpOH MHOU,eHOBUe OTBO^eHHH Ha nOAllH'rHHX paClipüCTpailOIIiJ K COBepO- 
3ana.ay ot ochobhoh bohu cőpocoB icjroBaiiaAim-coBepuBocTowiiüro npocTHpa- 
HHH, B TO BpeMfl KBK K lOrO-BÜCTüKy ÜT OTUÍÍ 3UHIJ c^y H AaMOpH'l’ liepeKliT 
HenoAcpeACTBeHHO naHHoncKHMH ütjiü)K0hhhmh . 

JÍHTOBOrHn0CKH0 OCO60HHOCTH liaHHOllCKHX (B lllHpüKOM CM1JC110) OTllO*0HHn 

Ha CapBamcKOM ynacTK0 H0CKOJibKo uTJiHuaoTcn ut TaicüBiJx b Apyrwx 

paHOHax BonbiuoH B0Hr0pcKOH BnaAHHu. Ha huahhthhx <43yHAaM0HT npnMO 

n0p0KpHT TypÓHAHTOBfalMH OTJIO)Í(0HH H M H CüJlllüKCKUH CBH’l’lJ, H 6a3aJIbHhí0 

M0pr03iH noHBUHioTCfl UHUíb xa (fjuanrax. IlaA moiu.iiüh tüjiiii,0h TypÓHAHTOB 

3aii0raioT OTiiox(0HHn A0JibTOBOH cycT0Mij, HacTyiiaiüui,0H c c0B0po-3anaAa, 

OTA0IIbHbI0 3B0M0HTU KOTOpOH pa3A0JI0HlJ M0>KAy Cu6üH nOBOpXHOCTHMH 

yrnoBbíx H0corEacHH. AiibAb0CKan cBHTa 4)aii,HH ckjiühob AOJibru BbiA0Jín0Tcn 

3A0Cb c óonbuiHM TpyAOM. Biim0 H00 3aji0ra0T TopTOJibCKan cBHTa 4)au,HH 

<|>pOHTa A0IIbThl H A01IbTOBLíX paBHHH, 3a KUTOpiJMH CJ10AyK3T OT3IO*0HHH 

TUHOBMX 30H A0ÍIbThI. Pa3p03 3aKan U H BaOTCH OTJiU)K0HHHMH aJI J1 OBHaJIbHOH 

paBHHHU. 
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A nemesgáz tömegspektrometria további hazai 
alkalmazási lehetőségei* 

Balogh Kadosa** 

(1 ábrával és 1 táblázattal) 

Összefoglalás: Az MTA Atommag Kutató Intézetének nemesgáz analitikai 
laboratóriumában 1973 óta folynak a rendszeres K/Ar kronológiai vizsgálatok. Kísérleti 
szempontból tekintve ez a munka nemesgáz tömegspektrometria. A nemesgáz tömegspektromé- 
teres kísérleti módszernek számos alkalmazási lehetősége van a földtani kutatásban, amelyek 
közül a következőket tekintjük át: urán, tórium és szénhidrogén telepek kutatása; a Föld 
keletkezésének, fejlődésének és kigázosodásának tanulmányozása; ‘’^Arr^Ar módszer, U/He 
kronológia, egyes ásványok kormeghatározása lézer mikroszondás módszerrel; paleoklimatológiai, 
hidrológiai kutatások; magmás és metamorf kőzetek genetikájának vizsgálata. 

Az MTA Atommag Kutató Intézetében 1973 óta folynak a rendszeres K/Ar módszeres 
kormeghatározások. A kőzetek radiogén Ar tartalmának meghatározása nemesgáz 
tömegspektrometriás módszerrel töténik, így az Ar kinyerésére és izotópanalízisére 
kifejlesztett mérőberendezések és kidolgozott mérési eljárások kisebb-nagyobb 
változtatásokkal alkalmasak a többi nemesgáz izotóp meghatározására is. Részben a 
nemesgázok kémiai inaktivitásának, részben pedig szerencsés véletleneknek a 
következtében több nemesgáz izotóp mérésének nagy jelentősége van a földtani 
kutatásban. A továbbiakban azokat a fontosabb földtani folyamatokat tekintjük át, 
amelyek nemesgáz izotópok segítségével is tanulmányozhatók, a hazai geológus 
társadalom által jól ismert K/Ar módszerre azonban nem térünk ki. 

A nemesgázok izotóp-geokémiai jelentőségének 
fizikai-kémiai alapjai 

Az izotópok és elemek kozmikus gyakoriságát magfizikai törvények határozzák meg, 
az Ar gyakorisága a Naprendszerben és csillagrendszerünkben nagyobb, mint pl. a 
káliumé vagy a kalciumé. Fizikai-kémiai differenciálódási folyamatok eredményeképpen 
azonban a nemesgázok koncentrációja a szilárd Földben rendkívül alacsony (10‘^—10 ‘^ 
g/g). A Naprendszer kialakulásának kezdetén, a szilárd fázis megjelenésekor a 
nemesgázok döntő része a gázfázisban maradt, majd a bolygók akkréciójakor az atomos 
állapotban lévő nemesgázok a Napban és a nagyobb gravitációs terű bolygókon gyűltek 
össze. A Föld fejlődése során a rendkívül atmofil nemesgázok a szilárd Földből 
fokozatosan az atmoszférába jutottak; ez a folyamat a kőzetek nemesgáz tartalmának 
további csökkenéséhez vezetett. 

A nemesgáz izotópok jelentős része magfizikai folyamatok során jelenleg is 
keletkezik, a fontosabb bomlásokat és magreakciókat az /. táblázat tartalmazza. Az 

Előadva a MFT Ásványtan-GeokémiaSzakosztályának «A radioaklivilásjelenségei az ásványtanbané.s a földtani 
kutatásban” c. előadói ankétján. Budapest, 1988. szept.2. 

”MTA ATOMKI, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c. (H-40U1 Debrecen, Pf. .‘>1.) 
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ekkor keletkező nemesgáz izotópösszetételét tekintve különbözik a Naprendszerben és 
az atmoszférában lévő nemesgázoktól. Ennek következtében — a kőzetek kis nemesgáz 
tartalma miatt — folyamatosan és jelentősen változik a kőzetekben lévő nemesgázok 
izotópösszetétele. 

Ugyancsak a nemesgázok kémiai inaktivitásával függ össze, hogy rendkívül kis 
koncentrációjuk ellenére mennyiségük és izotópösszetételük meghatározható, nemes¬ 
gázok esetén alkalmazható ugyanis a gázok tömegspektrométeres mérésének legér¬ 
zékenyebb, ún. sztatikus módszere. 

Nemesgáz izotópokat termelő néhány fontosabb magfizikai folyamat 

Several important nuclear processes producing noble gas isotopes 

/. táblázat — Table /. 

Magfizikai folyamat 
Nuclear process 

Felezési idő 
Half-life 

Termék 
Product 

23«u alfa bomlás 
alpha decay 

4,47.10® év (year) "He 

^Th alfa bomlás 
alpha decay 

1,40.10'” év (year) "He 

‘Li + D "He, 'He 

elektron befogás 
electron capture 

1,25.10® év (year) "”Ar 

spontán hasadás 
spontaneous fission 

kb. 8,5.10'^ év (year) speciális izotópösszetételű Xe 
Xe of special isotopic 
composition 

129J béta bomlás 
negatron decay 

1,6.10^ év (year) '=®Xe 

244 pu spontán hasadás 
spontaneous fission 

8,2. lO’ év (year) speciális izotópösszetételű Xe 
Xe of special isotopic 
composition 

A He izotópok vizsgálatának jelentősége 

L He izotóp-geokémiai vizsgálatok 

A ^He/'^He izotóparány értéke a Naprendszerben kb. 4x10“*, az atmoszférában 
1,4x10'^, az idősebb földkéregben kb. 2x10'*, a köpenyben 2—4x10'^ (Mamyrin, 
Tolstikhin, 1984). 

A földkéregben a Li tartalom miatt ^He is keletkezik, ezért a ^He/‘’He aránynak a 
földkéregben nagyobbnak kellene lennie, mint a köpenyben. A köpenyre jellemző nagy 
érték azt mutatja, hogy ott még mindig megtalálható a Föld keletkezésekor beépült He, 
aminek izotóparánya hasonló volt a Naprendszerre jellemző értékhez. A köpeny tehát 
még mindig nem gázosodott ki teljesen. Az óceáni hátságok telett, a tengervízben észlelt 
magas ^He érték (CLARKÉ et al. 1969) és a kőzetek ténylegesnél rendszeresen fiatalabb 
U/He kora egyértelműen mutatja, hogy a Föld kigázosodása (a köpenyé és kéregé 
egyaránt) jelenleg is folyamatban van. A Föld mélyebb, melegebb rétegeiből a He 
felfelé áramlik, s vagy közvetlenül az atmoszférába jut, vagy pedig gázzáró rétegek alatt 
felhalmozódik. 
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1. ábra. ^Ar/^^Ar korspektruin 

Fig. 1. ^Ar/^’Ar age-spectrum 

Ismeretes, hogy a földgáz He tartalma néhány %-ra is megnövekedhet. Megnövekszik 
a He tartalom a magas He tartalmú gázzal kapcsolatban lévő vízrétegben is. Ezek 
alapján a rétegvizek és a földgáz He tartalmának és izotópösszetételének méréséből a 
következő információk nyerhetők. 

a) Ha két földgáz kütban a He koncentrációja különböző, akkor a telepek biztosan 
nincsenek kapcsolatban eagymással. 

b) Ha a rétegvízben a He koncentráció magas, akkor a víz felett gázzáró réteg van, 
ami potenciális szénhidrogén tározó. 

c) Ha a ^He/'‘He arány magas, akkor a köpeny gázosodik ki, a területen tehát 
köpenyig hatoló mélytörést kell feltételeznünk. 

d) Ha a ^He/^’He arány alacsony, akkor vagy nagyon idős, vagy nagy U, Th tartalmú 
kőzetek vannak a közelben. 

2. U/He kormeghatározási módszer 

Ha a He nem távozna el az ásványokból, az U/He módszer nagyon sok ásványra, 
széles kortartományban alkalmazható eljárás lenne. A He nagy mobilitása miatt azonban 
az U/He kor majdnem mindig lényegesen fiatalabb a tényleges kornál. Sikerrel 
alkalmazták miocénnál nem idősebb korallokra (Bender, 1973), amennyiben azok 
aragonitja még nem alakult kalcittá. Magyarországon az édesvízi mészkövek kor¬ 
meghatározását lehetne megkísérelni U/He módszerrel, az eredmény azonban kétséges. 

A K/Ar módszer és az Ar izotópanalitika további lehetőségei 

1. K/Ár korok értelmezése 

A K/Ar korok sok esetben eltérnek a földtani kortól, ha a kőzetet utóhatások 
(tektonikai, hő, hidrotermális, stb.) érték, vagy ha a kőzet lehűlése az ásványképződés 
után csak hosszú idővel történt. Ezeket a formális korokat is földtani hatások alakítják 
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ki, a bonyolult viszonyok miatt azonban az eredmények általában nagyon nehezen 
értelmezhetők. A K/Ar eredmények értelmezéséhez az ásványok sokoldalú (kémiai, 
röntgendiffraciós, elektronmikroszkópos, stb.) vizsgálata szükséges, s az ilyen komplex 
vizsgálatok jelentősen kiterjesztik a K/Ar módszer alkalmazásának lehetőségeit. 

2. A Arr Ar módszer 

A kőzetmintát atomreaktorban gyorsneutronokkal besugározva a ^^K(n,p) ^^Ar 
folyamatban a K tartalommal arányos mennyiségű ^“^Ar keletkezik. így a K/Ar kor 
egyedül a kőzetből kivont argon tömegspektrométeres izotópanalízisével is meghatároz¬ 
ható, mivel a ^^Ar mérése helyettesíti a K meghatározását (Merrihue, Turner, 1966). 
A ^^Ar és a '’®Ar(rad) a kristályban általában több, egymástól eltérő kötési energiájú 
pozícióban található, de ideális esetben a ^^Ar és a '^Ar(rad) eloszlása a különböző kötési 
energiájú helyeken azonos. A kőzetminta hőmérsékletét fokozatosan emelve az 
argontartalom is fokozatosan távozik el, s minden hőmérsékleti lépcsőhöz meghatároz¬ 
ható egy korérték is (7. ábra). Ha a kőzetminta nem szenvedett utóhatást, vagy ha az 
utóhatás idején teljes egészében leadta radiogén Ar tartalmát, akkor minden hőmérsék¬ 
lethez azonos kor tartozik. Ha a kőzetet enyhe utóhatás éri, akkor a radiogén Ar csak 
a gyengén kötött helyekről távozik el. Ebben az esetben az alacsony hőmérsékletekhez 
az utóhatás korértéke tartozik, mivel a gyengén kötött helyeken csak az utóhatás óta 
felhalmozódott radiogén Ar található meg. A '^Ar/^'^Ar módszer tehát a korérték(ek) 
mellett aimak megbízhatóságára nézve is információt szolgáltat. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy mindez csak akkor érvényes, ha az ásvány kristályszerkezete a képződése 
óta nem változott, mert ekkor lehet azonos a ‘^Ar(rad) és ^^Ar eloszlása a különböző 
kötéserősségű helyeken. Ennek következtében a “^Ar/^^Ar módszer legsikeresebben 
holdkőzetekre alkalmazható, erősen elváltozott földi kristályok esetén a korspektrum 
teljesen értelmezhetetlen is lehet. 

3. Lézer mikroszondás viszgálatok. 

Egy kőzetminta ásványai gyakran különböző korúak, esetenként egyetlen ásvány típus¬ 
nak is több generációja lehet jelen. Ilyen kőzetek vizsgálatakor nagyon előnyös, ha a 
kormeghatározást egyetlen ásványszemcsén is el lehet végezni. Ez a feladat a 
legcélszerűbben a lézer mikroszondás technikával oldható meg (Megrue, 1967, 
MÜLLER et al., 1977). A kőzetből először vékonycsiszolatot kell készíteni, majd ezt 
atomreaktorban besugározni a ^^Ar előállítása céljából. A csiszolatot az argonkivonó 
berendezésben, üveg alatt kell elhelyezni oly módon, hogy az mikroszkóppal 
megfigyelhető legyen, s a lézersugarat is rá lehessen irányítani a kiválasztott ásványra. 
A felszabaduló gázok közül az Ar-t kiválasztva és izotópösszetételét meghatározva 
megmérhető az egyes ásványok K/Ar kora. A lépcsőzetes kigázosítás módszerének 
alkalmazására ebben az esetben nincs lehetőség. 

4. K-mentes ásványok Ar izotópösszetételének tneghatáirozáisa 

A légkörben a “^Ar/^^Ar izotóparány a szilárd Föld kigázosodása következtében 
folyamatosan növekszik. A növekedés üteméből a kigázosodás intenzitására, ebből pedig 
a Föld kialakulásának körülményeire és a földkéreg fejlődésére lehet következtetni 
(OZIMA, 1975). Az ásványokba képződésük idején beépül valamennyi a környező 
atmoszféra Ar tartalmából. Ha az ásvány K-ot nem tartalmaz és története folyamán zárt 
rendszer volt, akkor aránya megadja az atmoszférára jellemző értéket az 
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ásvány képződésének az idején. Az eddigi vizsgálatok, amelyek során mészkő és kvarc 
argon tártál mának izotópösszetételét határozták meg, nem adtak értékelhető eredményt 
a beépült radiogén argon ill. egyéb szennyezések, a rendkívül kis Ar vagy az elég nagy 
K tartalom, továbbá az Ar részleges eltávozása következtében. Ezért minden további 
próbálkozástól esetleg jelentős eredmény remélhető. 

A Xe vizsgálatának jelentősége 

1. Üledékek és magmás kőzetek Xe tartalma 

Különböző módszerekkel, pl. a meteoritok gáztartalmának vizsgálatával, a Nap 
színképének tanulmányozásával és elméleti számításokkal megbecsülhető a Naprend¬ 
szerre jellemző Xe/Kr koncentrációarány értéke. 

A Föld légkörében ez az arány jóval alacsonyabb a várható értéknél, annak csak kb. 
23-ad része. A Xe tehát valahová eltávozik az atmoszférából. A hiányzó Xe, vagy 
legalábbis annak egy része, az üledékes kőzetekben abszorbeálódik, az üledékes 
kőzetekben a Xe/Ar arány 10—1000-szer nagyobb, mint az atmoszférában (Fanale, 

Cannon, 1971). A kőzetek Xe tartalmukat még magas hőmérsékleten is elég nehezen 
adják le, így valószínű, hogy az üledékes kőzetek teljes vagy részleges beolvasztása 
útján keletkező magmás kőzetek Xe tartalma lényegesen nagyobb lesz, mint az üledékes 
cikluson át nem ment magmás kőzeteké. így a Xe tartalom vizsgálata kőzetgenetikai 
problémák tisztázásához nyújthat segítséget. 

2. Rétegvizek és földgáz Xe tartalmának izotópősszetétele 

A spontán hasadása során speciális izotópösszetételü Xe keletkezik. Ennek 
felhalmozódása a túl hosszú felezési idő miatt lassú folyamat, de ahol a hasadásból 
keletkező Xe mégis kimutatható, ott a kőzetben U dúsulás valószínűsíthető. 

3. A Föld kialakulásának körülményei 

A Föld kialakulásának körülményeire elvileg a rövid felezési idejű ill. a ^"^Pu 
spontán hasadásából keletkező ’^^Xe ill. speciális izotópösszetételű Xe eloszlásából 
következtethetünk. A gyakorlatban a '“^Xe vizsgálatának jóval nagyobb a jelentősége, 
mivel a ^“^^Pu és spontán hasadásából keletkező Xe sokszor nem különböztethető 
meg biztonságosan. 

Tény, hogy míg a földkéreg és az atmoszféra Xe tartalma — a hasadvány Xe 
tartalomtól eltekintve — azonos izotópösszetételű, addig egyes köpenyi kőzetekben és 
köpenyi eredetű gázokban '^^Xe dúsulás van (Hennecke, Manuel, 1975). Ez azt 
mutatja, hogy a Föld akkréciójakor a még nem bomlott el teljesen. A '■‘^Xe többlet 
vagy a felsőköpeny egyes részeire (ekkor a felsőköpeny a Föld keletkezése óta sem 
homogenizálódott teljesen) vagy a köpeny mélyebb rétegeire egységesen jellemző. 
Utóbbi esetben az akkréció körülményeire (időtartam, homogén-inhomogén) vonhatók 
le következtetések. 
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Nemesgázok együttes vizsgálata 

1. Uránkutatás He, Ár és Xe vizsgálatával 

Mint az előzőekben már volt róla szó, a földgázban ill. mélyebb rétegvizekben 
felhalmozódó '’He vagy nagyon idős kőzetekből vagy pedig az U, Th bomlásából 
származik. Az utóbbi esetet egyértelműen bizonyítaná a hasadvány Xe megjelenése, ez 
azonban csak jelentős U düsulás esetén várható. Ha a '’He idős kőzetek kigázosodásából 
származik, akkor várható a radiogén Ar megjelenése is. Megbecsülve a He és Ar fluxus 
értékét is, a He és Ar adatokból a gáztelepek ill. rétegvizek kora is becsülhető. 
Mindezek alapján a hazai mélyebb rétegvizek és földgázok Ar, He és Xe izotóp 
analitikai vizsgálata igen nagy jelentőségű munka lenne. 

2. Paleoklimatológiai vizsgálatok 

A He és Ne vízben való oldhatósága alig-, a Kr-é és Xe-é viszont erősen függ a 
hőmérséklettől. Minthogy a He koncentrációját elsősorban a He tluxus szabja meg, a 
rétegvízben oldott Ne és Xe koncentrációja arányából a csapadékvíz beszivárgásának 
hőmérsékletére lehet következtetni (Mazor, 1972). Ehhez azonban igen pontos mérésre 
van szükség, ugyanakkor a paleohőmérséklet meghatározására pontosabb módszerek is 
vannak. 

3. A Föld ki gázos adásának, fejlődéstörténetének kutatása. 

A He, Ar és kisebb mértékben a Xe izotópösszetétele a légkörben, a földkéregben és 
a köpenyben eltérő. A felsőköpenyre jellemző nemesgázok köpenyi eredetű kőzetek 
vagy gázkitörések segítségével vizsgálhatók. Ezekből az adatokból a radioaktív elemek 
koncentrációjára és eloszlására, a Föld kigázosodásának mértékére és ütemére 
következtethetünk, ami viszont szoros összefüggésben van a Föld fejlődésével (OziMA, 
PODOSEK, 1983). 

4. Földrengés előrejelzés 

A földrengéseket a kőzetekben fellépő feszültség növekedése előzi meg. Ennek a 
feszültségnek a hatására nemesgázok szabadulhatnak ki a kristályrácsból, és olyan zárt 
üregekből, amelyekben a nemesgázok hosszú idő alatt felhalmozódtak. A nemesgáz 
fluxus növekedése tehát a feszültség növekedésével (is) összefüggésben van. Eddig 
viszonylag kevés a kísérleti adat (Reimer, 1980; SUGISAKI, 1978), a fő problémát az 
jelenti, hogy a nemesgáz fluxus nemcsak a feszültségek fokozódásának hatására 
növekedhet. 

Műszeres vonatkozások 

Az előbb felsorolt vizsgálatok végzésére döntő részben csak az ATOM KI nemesgáz 
analitikai laboratóriumának fejlesztése után nyílik lehetőség. Legnehezebb a ^He mérése, 
mivel a ^He kis mennyisége miatt igen nagy érzékenységre van szükség, s ezzel 
egyidejűleg a tömegspektrométer felbontásának is nagynak kell lennie, a vákuum- 
rendszerekben ugyanis mindig van H, s a HD és H3 molekulacsűcsok szintén az M = 3 
löiiegszámnál jelentkeznek. A Xe méréséhez az Ar és Xe elkülönítése szükséges, a 
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nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű Ar jelenléte ugyanis zavarja a Xe meghatározá¬ 
sát. Ez szabályozható hőmérsékletű kifagyasztó csapdával oldható meg. A “^Ar/^’Ar 
módszer bevezetéséhez, ha azt mezozóosnál fiatalabb kőzetekre is alkalmazni kívánjuk, 
a reaktoros besugárzás megoldásán túlmenően a jelenlegieknél nagyobb érzékenységű 
berendezésre van S2áikségünk. Fokozottan érvényes ez a lézer mikroszondás vizsgálatok¬ 
ra, ahol ezeken túlmenően még megfelelő lézer beszerzése is követelmény lenne. Ez 
utóbbi módszertől eltekintve a megfelelő berendezések és módszerek fejlesztése az 
ATOMKI nemesgáz analitikai laboratóriumában folyamatban van. 
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Noble gas mass spectrometry in geological research: 
further possibilities in Hungary 

Kadosa Balogh 

Abstract 

Systematic chronologic research wilh the K/Ar inethod starled in the noble gas laboratory of 
the Institute of Nuclear Research of the Hungárián Academy of Sciences in 1973. From 
experimental point of view this work is noble gas mass spectrometry. Noble gas mass 
spectrometry may be used in numerous fields of geological research out of which the following 
will be treated here: uránium, thorium and hydrocarbon prospecling; formation, evolution and 
degassing of the Earth; '*®Ar/^'^Ar method, U/He chronology, dating of single mineral grains with 

Address of the aulhor: Nuclear Research Inslitule of the Hungárián Academy of Sciences, H-4026 Debrecen, 
Bem tér 18/c ( H-4001 Debrecen,, P. O. B. 51. ) 
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laser microprobe; studies in paleoclimatology and hydrology; genetic problems of magmatic and 
metamorphic rocks. 

Manuscript received: 9th February, 1990. 

Bo3MO)khocth TiaJibHeHmero npHMeHeiiHa 
Macc-cneKTpoMeTpHH HHepTHbix raaoB b Bghtphh 

K. Banor 

B nabopaTopHH no onpeAenennü nnepTnux raaoB HncTHT/Ta aaepnux HccjieAOBaHHH 
BenrepcKOH AxaiieMHH HayK.nanHHan c 1973 ro>a.a, npoBOyanTcn cHCTeMaTHnecKne 
HCCieiiOBaHHH no KanHH-apronoBHH xpononornH. C OKcnepHMenTaiibHOH toukh 
apeHHR 3TH Hccne^oBaHHn oTHocnrcn k KareropHH Macc-cnoKTpoMeTpnH 
HnepTHHX raaoB. JlabopaTopnun M0To>a Macc-ciieKTpoMeTpnH HnepTnux rasoB 
Moacer naftTH paainnHue npHnoxcenHn b reojiornnecKHX HccneAOBauHnx, h3 
KOTOpHX B CTaTbO ^taPTCR 0D30p CBOiiy 10/lll,HX: riOHCKH H pa3BeAKa MeCTOpO*^- 
ennfl ypana h Topnn, a TaKxce ne(|)TH h rasa; HayneiíHe BoaiiHKHOBGHHn, 
pa3BHTHfl H iiGra3an,Hfl Bgmbh; mgtoa ■’°Ar/^'^Ar, ypaiioroí’GiiHeBan xpononornn, 
onpoAGneHHe Boapacra MHnepanbHux hh/ihbhaob cnocoboM iiaaepnoro 
MHKpoaoH^HpoBannn; naBeoKunMaTOíiornnecKHe h rHApoBornnocKHe 
HccnGüOBaHHfl; H3ynPHHe rpneanca warMaTHuecKHX h MeTaMop<í)HnecKHX nopoA. 
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Az Üledékes vasszulfidok értéke 
és az üledékek koradiagenetikus fejlődése 

közötti kapcsolat* 

Hámor Tamás** — Hertelendi Ede*** 

(4 ábrával, 1 táblázattal) 

Összefoglalás: 77 db. magyarországi, zömében neogén korú üledékes pirit-markazit 
minta méréseit végeztük el. Az irodalomból ismertnél jóval pozitívabb ő”S értékek, a 
Középső Paratethys ill. a későbbi Pannon-beltenger lefűződésével, a esőkként szalinitással és a 
gyors üledékképződéssel magyarázhatók. Az előbbiek a tengervízben oldott szulfát átlagos 
izotópösszetételét változtatták meg, az utóbbi a pórusterek gyors lezáródásával közvetlenül 
befolyásolta az ott képződő szulfidok értékeit. 

A mérési adatok jó összhangban vannak a pirit különböző morfotípusaira korábban kimunkált 
genetikai modellünkkel (HÁMOR T. 1989), vagyis ezek képződését és kénizotóp-összetételét a 
pórustér v. üledéktér koradiagenetikus fejlődése, döntően a rendszer zárt vagy nyitott jellege 
határozza meg. A nagy „equant” típusú kristályok átlagos értéke negatív (-2,19 %o), míg a 
néhányszor 10 ^rm-es gömbpiriteké és egykristályoké pozitív (-1-6,03 %c) volt. 

Bevezetés 

Az üledékes vasszulfidok az átlagos és nagy szervesanyag-tartalmú finomszemű 
törmelékes üledékek és üledékes kőzetek közönséges autigén ásványai. Anoxikus 
mikrokömyezetben képződnek, ahol elegendő bomlékony szerves anyag, oldott 
szulfát és reaktív vasásvány van Jelen. Mivel ez utóbbi három tényező az egyes 
üledékképződési környezetekben jelentősen eltérő, ezért kapcsolatuk a képződött 
vasszulfid mennyiségével geokémiai-fáciesanalitikai módszer alapjául szolgál 
(Berner 1984, Leventhal 1983, Hámor T. 1988). 

Az üledékes vasszulfidok a korai diagenezis egy ásványtanilag-geokémiailag jól 
behatárolt, de időben elhúzódó szakaszának domináns autigén ásványos fázisai, így 
morfológiájuk, genetikájuk tanulmányozása az üledék pórustere korai diagenezi¬ 
sének pontos megismerését eredményezheti (SWEENEY—Kaplan 1973, Raiswell 

1982, Hudson 1982). E vasszulfidok kénizotóp-össszetétele azonban e folyamatok 
hatása mellett magán viseli az eredeti tápoldat (tengervíz) sajátságait is, vagyis 
közvetve megismerhető az egykori tengervíz oldott szulfáttartalmának izotópössze¬ 
tétele ill. szulfátkoncentrációja (HOLLAND 1978). 

Jelen dolgozat az „Az anoxikus üledékképzőciés és a korai diagenezis vizsgálata 
stabil izotóp mérések alkalmazásávaE című OTKA kutatás első eredményeit foglalja 
magában. A munka során 37 magyarországi mezozóos és kainozóos minta pásztázó 
elektronmikroszkópos vizsgálatai kiértékelésével kidolgoztuk az üledékes pirit új 

’A dolgozat egyes részeit a 10. európai lAS kongresszuson (Budapest, 1989. IV. 25-én) és a társulat, ill. a 
Debreceni Akadémiai Bizottság izotópgeokémiai szemináriumán (Debrecen, 1990. IV.3-án) a szerzők előadták s ott 
azt megvitatták. 

"Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest XFV. Stefánia út 14. 
"‘MTA Atommagkutatóintézet, 4026 Debrecen, Bem lér 18/C. 
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morfológiai osztályozását, ismertettük a különböző morfotípusokhoz rendelhető 
mikro- és makrofácieseket, illetve ezek eltérő genetikáját (HÁMOR 1989). Ezt 
követően 77 db. friss, többnyire mélyfúrásokból származó pirit és markazit minta 
kénizotóp mérésére került sor az MTA Atommagkutató Intézetében. Cikkünkben 
kísérletet teszünk a mérési eredmények földtani értelmezésére vagyis kapcsolat 
kimutatására az ásványparagenezis, a pórustér diagenetikus fejlődése, az üledékes 
környezet és a kénizotóp-összetétel között. 

A továbbiakban a „vasszulfidok” elnevezés helyett a „piritet” fogjuk használni, 
hiszen a mintákban vasmonoszulfidokat (greigit, mackinawit stb.) nem találtunk, a 
markazitok jóval kisebb részarányban szerepeltek, továbbá a szakirodalom is ezt a 
nevet részesíti előnyben. 

Az üledékes pirit képződése 

Az üledékes pirit képződésének első és legrészletesebben tanulmányozott 
lépcsőfoka a bakteriális szulfátredukció, mely a szerves anyag lebontásának egyik 
utolsó folyamata a korai diagenezis során. A folyamatban mikroorganizmusok 
gondoskodnak a biopolimerek egyszerűbb molekulákká alakításáról, anyagcseréjük¬ 
höz, a szerves anyag oxidációjához a vízben oldott szulfátból vonják el az oxigént, 
miközben kénhidrogén és hidrogén-karbonát szabadul fel. A pórus vízben, a víz és 
az üledék határfelülete alatt néhány deciméterrel (max. több tíz m-rel) keletkező 
kénhidrogén nagyobb része felfelé elmigrál, kisebb része a reakcióképes vastartalmú 
ásványokkal és vasionokkal egyesülve fekete, metastabilis vasmonoszulfidokat hoz 
létre. Ezek az amorf vasmonoszulfid, a greigit, mackinawit (régebben hidrotroilit, 
melnikovit). 

A vasmonoszulfidok lassú átalakulása diszulfiddá általában éveket vesz igénybe. 
A folyamat a kénhidrogén bakteriális oxidációjából képződő elemi kén jelenlétében 
játszódik le, mely a monoszulfidok legfőbb oxidálószere. A vasmonoszulfidok az 
elemi kénből képződő poliszulfid (S2", S]', Sj', S5 ) ionokkal lépnek reakcióba, a 
piritképződés BERNER 0970) által kidolgozott mechanizmusa így: 

+ HS- ^ S?- -f 

FeS + S^- + FeS, + HS' 

Bizonyos fáciesekben (pl. sósmocsárban) vagy speciális mikrokörnyezetben 
kiiktatódhat a közbülső monoszulfid fázis: 

Fe^" + + H,S FeS, + 2H 

vagy: 

Fe^^ + + HS' FeS, + S,., + H 
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Morfológia 

Saját vizsgálataink és a vonatkozó szakirodalom tanulmányozása alapján az 
üledékes piriteket három csoportba lehet sorolni alakjuk szerint. Ezek a nagy, 
többnyire ikresedett piritkristályok („equant”), a gömbpiritek (framboidok) és a 
sajátalakú, mikroszkopikus pirít egykristályok (euhedrális piritek). 

Az üledékes pirít leggyakoribb formája a framboid, mely a magyar szakirodalom¬ 
ban „gömbpirít”, „gélpirit”, „bakteriopirit” néven ismert. A framboidok általában 
5—60 /rm átmérőjű gömb vagy enyhén ellipszoid alakú kristályaggregátumok, 
melyekben a kristályok mátrix anyag nélkül helyezkednek el. A framboidokat alkotó 
kristályok mérete és lapkombinációja azonos egy gömbpiriten belül. 

Az euhedrális piritek átlagosan 0,2—2,0 fim, maximálisan 20 fim átmérőjű, 
sajátalakú, izolált pirít egykristályok. Szinte kivétel nélkül gömbpiritek kör¬ 
nyezetében jelentkeznek, méretük és kristálylap kombinációjuk az adott pórustérben 
általában megegyezik a szomszédos framboidokat alkotó kristályokéval. 

Az „equant” piritek közé soroljuk az üledékes pirít minden olyan típusát, mely 
nem tartozik a framboidok és az euhedrális piritek körébe. Ezek az üledékes pirít 
legnagyobb termetű változatai, méretük 30 fim-iő\ max. 2—3 cm-ig terjed, jól 
fejlett kristálylapokkal és határozott élekkel jellemezhetők. Megkülönböztetésük az 
euhedrális piritektől a 20—30 fim-cs tartományban okozhat gondot, de itt is 
szembetűnő speciális ikresedési készségük. Az equant piriteken gyakoriak és 
változatosak a kristály anomáliák, a természetes étetési, kioldási jegyek, poliszin- 
tetikus ikerlemezek, vázkristály bélyegek stb. E csoportba soroljuk a cm-es izolált 
makrokristályokat és az un. pirít sztalaktitokat is. 

A framboidális és az equant piritek közötti átmeneti képződmények a pirít 
szferolitok sugaras kristálycsoportjai. Az erősen megnyúlt, ikresedéssel illeszkedő 
oktaéderes habitusú kristályok egy centrumból fejlődnek ki, mely általában egy 
framboid vagy csak néhány euhedrális piritszemcse. A szakirodalomban a röntgen 
diffrakciós vizsgálatok a szferolitokat részben piritnek, részben markazitnak 
határozták meg (pl. BAXTER—Reinertsen 1988). Ritka és az előbbiektől eltérő 
morfotípust képviselnek a pirit-ooidok (részletesebben Id. MiTCHELL—PORTER 

1985). 
Az üledékes piriteken előforduló kristályformák valamivel szegényesebb 

lapszámúak mint a magmás fázisban képződök. A vizsgált mintákban és a 
szakirodalomból ismerteken a leggyakoribbak az oktaéder és a hexaéder kom¬ 
binációi. Szabályos oktaéder vagy hexaéder igen ritka, a csúcsokat — gyakran alig 
észlelhetően — majdnem mindig tompítja a másik formához tartozó lap. Viszonylag 
ritkábban megfigyelhető a pentagondodekaéderes alak (piritoéder), illetve a 
pentagondodekaéder lap a hexaéderek élei mentén. 

A pirít mellett az üledékes kőzetekben alárendelt szerepet játszik a hexagonális 
pirrhotin és a rombos markazit. Az utóbbi, gyakran előforduló markazit megkülön¬ 
böztetése a pirittől a morfológia alapján nem mindig egyszerű, megfigyelték már 
együttes kiválásukat és egymás utáni pszeudomorfózáikat is. 

Az üledékes markazitról jelenleg általánosan elfogadott az a nézet, hogy 
képződésének a savas, alacsony pH-jú közeg kedvez. 



136 Földtani Közlöny 121. kötet 

A morfológia és a mikrofácies kapcsolata 

Az üledékes pirít genetikáját kutató, főként laborkísérleteket végző kutatók közül 
SWEENEY és lO^PLAN (1973) voltak az elsők, akik behatóbban tanulmányozták a 
keletkezési körülmények és a pirít típusok kapcsolatát. Megállapították, hogy a 
framboidális pirít a szferoidális monoszulfid gél vagy szilárd fázis (greigit) átkris- 
tályosodásából származik, és az euhedrális kristályok — különösen alacsony pH 
mellett — kiválhatnak közvetlenül oldatból is. 

Raiswell (1982) volt az első, aki ezeket konkrét példán korszerű mérésekkel 
igazolta és a pontos mikrokörnyezeti modellt felállította. Az angliai liász korú Jet 
Rock Formáció pirítes karbonátkonkrécióinak vizsgálata alapján arra következtetett, 
hogy a konkréciók középső részén elhelyezkedő, negatív (-24 %o) aránnyal 
jellemzett framboidális pirít gyorsabban, egy még nyitott, elegendő bomlékony 
szerves anyagot, szulfátot és ferrivasat (Fe^^) tartalmazó rendszerben képződött a 
diagenezis egészen korai szakaszán. A konkréciók szélein gyakoribb, kevésbé 
negatív ő^'^S-el jellemezhető (-4 %o) euhedrális pirit később, az egyre jobban záródó 
redszerbe kívülről migráló oldott ferrovas (Fe"^) és kénhidrogén reakciója révén 
késődiagenetikusan jött létre. 

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálódásaink ezt alapjaiban alátámasztották. 
Több mintán volt jól látható, hogy a framboidok felületén a diagenezis során előbb 
bevonat képződött és csak ezt követően vált ki az euhedrális pirit. Ez a két típus 
keletkezése közötti jelentős időeltérést bizonyítja. 

Azon megfigyelésünk, hogy a framboidok rendszerint a pórustér vagy például a 
féregnyom legbelső terében jelentkeznek, szintén Raiswell modelljére bizonyíték. 

Két dologra azonban fel kell hívnunk a figyelmet. A RAISWELL által euhedrális- 
nak leírt és fényképen bemutatott piritek az általunk equantnak elnevezett 
morfológiai típusba tartoznak. Egy felsőpannóniai mészkonkrécióból származó 
pirítkiválás sorrendje pedig (equant -> framboidális euhedrális pirit) arra mutat, 
hogy a kiválások időbeli lezajlása nem általánosítható. 

HUDSON, akitől az equant pirit elnevezés származik, már 1982-ben hangsúlyozta, 
hogy az equant piritek alak és képződés tekintetében csak részben azonosíthatók az 
euhedrális pirítekkel. Carstens (1986) is megállapította, hogy a nagy piritkris- 
tályok morfológia, belső szerkezet és növekedési mechanizmus tekintetében 
különböznek a póruskitöltő nem-framboidális piritektől, és gyakran magát az 
üledéket „szorítják ki” növekedésükkor. Fontos eredményekkel szolgáltak 
MUROWCHICK és Barnes (1987) kísérletei, akik hidrotermális hőmérsékleten 
(250—450 °C) különböző telítettségű oldatokban vizsgálták a kivált pirit mor¬ 
fológiáját. Kezdetben néhány /xm-es pirittűk váltak ki, majd a hőmérséklet és a 
koncentráció növekedésével a síma felszínű piritkockákat egyre nagyobb, rostozott 
felszínű kockák, sőt vázkristályok (dendritek) váltották fel, a kristályformákban 
ekkor az oktaéder és a pentagondodekaéder dominált. Véleményük szerint a 
telítettségtől függően kétféle kristály növekedés különböztethető meg. Közepes 
túltelítettség mellett az úgynevezett „surface-controlled” (felszín által meghatáro¬ 
zott) növekedés a jellemző; a tápoldatok diffúziós utánpótlása gyorsabb, mint az 
elemek beépülése a kristályfelszínbe, a koncentráció tehát megegyezik a kristály 
felszíne mentén, így a kristálynövekedés egyenletes és egyensúlyi a lapokon, éleken 
és csúcsokon (Id. euhedrális piritek). Igen magas túltelítettség esetén a kris¬ 
tálynövekedés a diffúzió által meghatározott (diffusion controlled), az oldat 
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koncentrációja rohamosan nő a kristály felszínétől távolodva, ezért a kristály 
csúcsai nagyobb koncentráció-kontur felületet metszve kedvezőbb körülmények 
között növekedhetnek mint pl. a kristály lapok, így alakulnak ki a piritdendritek, 
zónás növekedési jegyek. Feltehetően így nőnek az equant piritek, amit az előbbi 
kristálytopológiai sajátságok mellett az ikresedési készség és az egyensúlyi 
növekedést jelző középkristályok teljes hiánya is alátámaszt. 

Összefoglalva tehát (7. ábra) a framboidok a diagenezis korai szakaszán, 
vasmonoszulfidokból képződnek lassan, olyan pórustérben, ahol a kiváláshoz 
szükséges „in situ” telítettségi viszonyokat a fedőből történő folyamatos szulfátután¬ 
pótlás biztosítja. Ugyanezen pórustér diagenetikus fejlődésének későbbi szakaszán, 
a pórustér és az anyagutánpótlás csatornái leszűkültével válnak ki az euhedrális 
piritek, gyors és egyszerű — nagyobbrészt monoszulfid fázis nélküli — kicsapódás 
útján. Mind a gömbpiritek, mind az euhedrális piritek kristályait az ún. „sur- 
face-controlled” vagy felszín által meghatározott növekedés jellemzi. 

mortotipus _ FRAMBOIDÁLI^ EUHEDRÁLIS EQUANT 

mérete X -lo' pm 1 x-10° j^m 1 X • 10^ * pm 

kiválás monoszulfid 
fázisból 

1 legalább részben 
1 oldatból 

i oldatból 

1 
a rendszer gyorsan lezáródó 1 nyitott 

1 
tápoldat-utánpótlás diffúzió • diffúzió 1 diffúzió 

módja 1 1 pórusoldat áramlás 

kristólynövekedés 

1 

felszíni ellenörzésú 

1 

1 ■ 1 . • > • 1 diffúzió áltál meghataro- 
1 zott.üledék-kiszorltásos 

1 
ken izotóp összetétel j 

1 
1 

I 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1. ábra. Az üledékes pirít morfológiája, képződése és a niikrokörnyezet közötti kapcsolat 

Fig. 1. The relationship between morphology, formaiion and microenvironment of sedimentary pyrite 

Az equant piritek nagyméretű, ám számos kristályhibával terhelt egyedei 
közvetlenül oldatból válnak ki, olyan mikrokörnyezetben, ahol — ha néha 
szakaszosan is — adott a magas túltelítettségű tápoldat. A diffúzió által meghatáro¬ 
zott (diffusion controlled) képződésükkor a pórusteret „kinőve” gyakran kiszorítják 
magát az üledéket is. E sajátságok alapján elképzelhető, hogy az oldatszivárgás itt 
ténylegesen pórus vízáramlás, ami nagyságrendekkel nagyobb a diffúzió áramlási 
sebességénél. 

A kiválás általános sorrendje tapasztalataink szerint equant ^ framboidális -♦ 
euhedrális pirít, de Raiswell (1982) konkrécióiban és a piritszferolitokban 
framboidális euhedrális -> equant a sorrend. Az üledék pórusterének koradiagene- 
tikus fejlődése tehát nem mindig szükségszerűen egy irányba mutató, hanem lehet 
az általánossal ellentétes és megszakításokkal jellemzett, a fedő üledékképződési 
környezet-, ill. az aljzatsüllyedés változásainak következményeként. 
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Stabil izotóp mérések 

Mintavétel, mérési módszer 

Munkánk során 77 db, döntően mélyfúrásokból származó üledékes pirít és ^ 
markazit minta kénizotóp-összetételét vizsgáltuk meg. A friss, mállatlan fúrómag¬ 
darabokból többségében egyszerű kéziszerszámokkal preparáltuk ki a piritgumókat, 
lencséket, ill. kristályokat és szükség esetén áztatással, savazással tisztítottuk meg 
a meddő kőzettől. Néhány esetben hagyományos iszapolási technikát alkalmaztunk 
és különböző szemcsenagyság szerinti frakciókat is elkülönítettünk. A vasszulfidok 
azonosítása részben szabad szemmel, részben optikai és pásztázó elektonmik- 
roszkóppal történt. Röntgen diffrakciós meghatározásra a csekély mintamennyiség 
miatt elvétve volt lehetőség. 

A mérések elvégzéséhez, a szulfidok kéntartalmának kéndioxid formába 
hozására direkt égetéses eljárást fejlesztettünk ki (Hertelendi 1991). 

A rendszerben az égetés pirít minták esetében a jó reprodukálhatóság érdekében 
1070 °C-on történik. Az égetés során mind CuO, mind Cu^O oxidálószer 
alkalmazása esetén az S:0=l:4 arányt alkalmaztuk. Alacsonyabb hőmérsékleten 
vagy kevesebb oxigén alkalmazása esetén a értékek negatív irányba tolódtak 
el és a hatásfok is kisebb. 

Az égetéshez használt CuO-t több órán keresztül vákuumban 600 °C-on 
melegítettük az esetleges szerves szennyezők eltávolítása céljából. A Cu20-t a 
CuO-ból állítottuk elő 900 °C-on 6 órán keresztül tartó vákuumban történő 
kimelegítéssel. 

A feltárás során keletkező gázok az oxigén kivételével a rendszer első csap¬ 
dájában cseppfolyós nitrogénnel kifagyaszthatók. A cseppfolyós nitrogént -40 °C 
hőmérsékletű alkoholra cserélve a gázkeverék a következő csapdában desztillálható, 
melynek ekkor -196 °C a hőmérséklete. Itt -130 °C-on (N-pentán olvadáspontja) 
elválasztható a kéndioxid a szennyezőként jelenlévő széndioxidtól. A mérési hiba 
+0,3 %o. 

Kén-izotóp eloszlások az üledékes piritben 

A természetben a kénnek négy stabil izotópja fordul elő, ezek relatív gyakorisága: 
(95,02 %), (0,75 %), (4,21 %), (0,02 %). A geokémiában a 

izotóparány standardra vonatkoztatott, ezrelékben kifejezett értékét (ő^‘*S) 
használják, melyet a következő képlettel definiálnak: 

mtnui 

inmui 

Csi^-S) 
-1 

suuuhtrd 

X 1000 %o 

ahol a standard minta jelenleg általánosan elfogadottan a Canyon Diabloból (USA) 
származó vasmeteorít troilit (FeS) fázisa. 

A 2. ábrán látható a értékek megoszlása a természetben. Az ábra szerint az 
óceán, ill. a tengervízben oldott szulfát átlagértéke jelenleg +20—+ 22 %o 
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közötti. Szélesebb intervallumot képviselnek a recens és fosszilis evaporitok mérési 
adatai, melyek +5—+ 35 %o között változnak. 

5^^ s •/.. 

2. ábra. Kénizolóp-eloszlásoka természetben (KaPLAN 1983, nyomán) 

Fig. 2. Sulfur isotope ratios in natúré (after KapLAN, 1983) 

A mérések szerint a tengervíz egyszerű bepárlódása során legfeljebb +(1—2) 
%0-es érték változás következik be ( + 1,65 %o \ HOLSER—Kaplan 1966), ezért 
a gipsz-anhidrit mintában mért adatok nagy valószínűséggel az egykori tengervíz 
szulfáttartalmának értékeivel egyeznek meg, mely a földtörténet során 
állandóan változott (Claypool et al. 1980). A változásokban döntő szerepet játszik 
a globális kén-ciklus másik ío eleme, az üledékes pirit. 

Az üledékes piritek általában negatív ő^‘*S-el jellemezettek, de adatok ismertek 
-49_-f46 %o-\g. 

AíZ üledékes pirit képződésekor a legnagyobb mértékű izotópfrakcionáció a 
bakteriális szulfátredukció során megy végbe. A szulfátredukáló baktériumok 
életfolyamataik során előnyben részesítik a kén 32-es tömegszámú izotópját, így az 
általuk kiválasztott kénhidrogén jelentősen dúsul a 32-es kénizotópban, míg a 
maradék pórus vizekben oldott szulfát a 34-es izotópban lesz gazdag. KAPLAN és 
Rittenberg (1964) kimutatták, hogy a szulfit (SO3) egyszeri redukciója kén¬ 
hidrogénné legfeljebb 25 %o-es delta érték csökkenéssel jár, ezzel szemben a 
természetben átlagosan 40—45 %o csökkenés mérhető. A különbség abból adódik, 
hogy az üledékek a diagenezis ezen egészen korai szakaszán nyitott rendszerként 
viselkednek, így a szulfát (szulfit) felülről jövő diffúziós utánpótlódása és 
többszörös redukciója egy ideig biztosított. 

A szulfátredukció mértékét sok tényező befolyásolja, ezek a hőmérséklet, a 
nyomás, a koncentráció, a szerves anyag mennyisége és minősége, a bioturbáció 
és az üledékképződés sebessége, melyek összefüggésben vannak egymással. 
Tapasztalataink szerint az üledékképződési sebesség az egyik legfontosabb tényező 
a pórustér lezáródásában, a rendszer zárt-nyitott jellegében és így a helyben 
képződő vasszulfidok izotópösszetételének változásában. A piritképződés többi 
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részfolyamata ugyanis vagy egyáltalán nem jár izotóp effektussal vagy csak 1—2 
%0-es változást okoz értékben negatív irányban (pl. SOj* ^ S®, H2S S®). 

A magyarországi üledékes vasszulfidok méréseinek értékelése 

A 77 db. minta fontosabb földtani adatait és mérési eredményeit az /. táblázaton 
foglaltuk össze. A minták felölelik a triásztól a pannóniaiig terjedő rétegtani 
intervallumot, térben lefedik az ország területének nagyrészét, de a gyűjtemény 
korántsem teljes. Hiányoznak minták például az alföldi mélyfúrások alsópannon¬ 
jából, ill. a felsotriászból, csakúgy, mint a koszegi-hegységi vagy szendrői 
paleozóos fekete palákból. Ezek pótlása a közeljövő feladata. A minták többségéből 
egy mérés történt, több mérés esetén (Id. zárójelben) a kiértékeléskor ezek egyszerű 
számtani középértékét vettük alapul. A Jana Hladikova (Prágai Földtani Intézet) 
és Stanislaw HALAS (Lublini Egyetem) által végzett méréseket csillaggal, ill. 
kereszttel jelöltük. 

Mivel az ismételt mérések ugyanazon minta különböző (homogenizálatlan) 
részeiből készültek, így azok eltérő értékei a minta inhomogenitását fejezik ki, 
tekintettel az esetünkben elhanyagolható mérési hibára (±0,3 %o). Az izotópos 
összetétel inhomogenitása igen jelentős, az átlagtól akár 5 %o-kel is eltérhet. 
Véleményünk szerint ebben is kifejeződik, amire már korábban utaltunk, hogy ezen 
antigén vasszulfidok kiválását, és különösen a bakteriális szulfátredukciót a 
mikrofácies (pórustér, ill. üledéktér) kemizmusának igen kis változásai is alapvetően 
befolyásolják. 

A vizsgált pirit-markazit minták 0^‘^S értékei igen széles intervallumon belül, 
-42,87 %o és ±37,09 %o között változnak. Az adatok gyakorisági eloszlása 
(J. ábra) közel normális, a minták 51,5 %-a -10 és ±10 %o közötti szakaszba 
tartozik. Az arányeltolódások elkerülése miatt az ábra szerkesztésekor már nem 
vettük külön figyelembe ugyanazon minta különböző szemcseméreti frakcióinak 
értékeit (pl. 2—5. minta), csak ezek számtani középéilékét tüntettük fel egy 
mintaként. A diagramon X-el jelöltük a bizonyosan hidrotermális eredetű mintákat, 
ezek a Hévízi-tó forrásbarlan^ából származó markazitkonkréció (±12,44 %o), a 
közeli és genetikailag rokon uzsabányai alsópannóniai kavicsösszlet markazit- 
cementje (±5,41 %o), a szombathelyi fúrás alsópannóniai konglomerátum rétegének 
(Tófeji Formáció — 1717,5 m) márgás kötőanyagában talált piritcsomó (±17,82 
%o) és a borsodi miocénből származó két minta, ahol a homokkő kötőanyaga pirit 
(Nyékládháza—1., 430,1 m: ±3,81 %o\ Sajómercse—117., 258,7 m: ±19,23 %o). 

Ferde vonallal jelöltük a feltételezhetően hidrotermális vagy idősebb, erősen 
diagenizált összletből származó mintákat, ugyanis a késői diagenezis (ill. kata-, 
metagenezis) izotópkicserélő hatása (átkristályosodás magasabb p—T—C viszonyok 
között) is a dúsulásához vezet a szulfidokban. Ilyenek a perkupái evaporitössz- 
letből származó 5 mm-es pentagondodekaéder (±0,34 %o) és a Bakonyszűcs—l/a. 
sz. fúrás felsőtriász mészmárgájában talált 0,5—2,0 cm-es lemezes pirithexaéder 
kristályhalmazok (±14,99 %o\ ±15,67 %o\ ±14,96 %o). 

Hidrotermális hatás gyanítható a Balassagyarmat—5. sz. fúrás oligocén slírjében, 
ahol az 1—2 cm-es szabálytalan kontúrú pirites foltokat koncentrikusan limonit sáv 
veszi körül, pásztázó elektronmikroszkóppal pedig zeolit-tűket és gipsz kristály¬ 
csoportokat észleltünk. Ezek egyben a mintasor legpozitívabb tagjai, ±35,79 %o 
és ±37,09 %o. 
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□ 3^ 4|3 

3. ábra. A vizsgált üledékes vasszulfidok Ő^S értékeinek gyakorisági diagramia. Jelinagyarázal: 1. 
Framboidális és euhedrális piritek, 2. Equant típusú piritek, 3. Hidrotermális piritek, 4. Feltehetően hidrotermális, 
vagy késő diagenetikus piritek; T — triász időszaki összletből származó minta, K — kréta, E — eocén, O — 

oligocén, M — miocén, P — pannóniai (s.l.) 

Fig. 3. Ö^S histogram of the studied sedimentary iron sulfides. L e g e n d : 1. Framboidal and euhedral pyrites, 
2. Equant type pyrites, 3. Hydrothermal pyrites, 4. Presumably hydrothermal or laté diagenetic pyrites; T—sample 
deriving írom Triassic sequence, K — Cretaceous, E — Eocéné, O — Oligocene, M — Miocéné, P — Pannonian 

(s.l.) 

A értékek eloszlási diagramja, a nemzetközi adatok ismeretében és a fenti 
nem tisztán üledékes viszonyok között keletkezett minták elhagyása után is 
viszonylag sok pozitív értéket tartalmaz, sőt egy kisebb csúcs észlelhető a +10 és 
+ 20 %o közötti intervallumban (3. ábra). A fő csúcs ugyan a negatív tartományba 
esik (-10—0 %o), de ez az érték is Jóval pozitívabb a tengeri üledék szulfidjaiban 
mért átlagosan (-20) — (-25) %o-es értékeknél. A jelenségre két, egymást sem 
kizáró magyarázat adható. 

A középsőmiocén idejére a Középső-Paratethys már csak kis területen volt 
közvetett kapcsolatban a világóceánokkal, a felsőmiocén idejére gyakorlatilag 
teljesen elszigetelődött a Pannóniai-beltenger. A fauna és mikrotlóra egyöntetűen 
az üledékgyűjtő vize sótartalmának csökkenését jelzik, bár időszakosan, lokálisan 
kialakulhattak hiperszalin környezetek is (JÁMBOR 1980). Az üledékgyűjtő 
medencék ilyen elzáródása azonban a vízben oldott szulfátban a feldúsulását 
eredményezheti (HOLSER 1977). A térségben az oligocéntől döntően szilikoklasztos, 
sőt közepes szervesanyag-tartamű pelites üledékképződés folyt. A szulfátredukció 
és a folyamatos piritképződés révén ezen üledékekben relatíve több izotóp 
őrződik meg, míg a medence vízében, külső utánpótlás hiányában, a nehezebb 
kénizotóp koncentrálódhat. Az ilyen „rezervoár effektusok” +10 %o-es el- 
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tolódásokat is eredményezhetnek. Ennek ellentmondanak a területenként eltérő és 
néhol nagyon negatív értékek. 

Figyelembe véve, hogy a csökkent só- és feltehetően csökkent szulfáttartalmú 
vizekben jóval kisebb a frakcionáció a bakteriális szulfátredukció során, meg- 
magyarázhatónak tűnnek a -10 sőt -f 10 %o-es kénizotópösszetételű piritkiválások. 
Ezen a szakaszon a minták 88 %-a miocén, ill. pannóniai korú. A vázolt elmélet 
realitását a közeljövőben, a miocén szulfát evaporitok (gipsz) méréseivel 
szándékozunk tisztázni. 

A ő^S= -1-20, 4-35 %0-es üledékes vasszulfidok képződésében a pórustér, 
üledéktér vagy üledékes réteg gyors lezáródása a közvetett kiváltó oka az anomális 
izotóp frakcionációnak. A minták 80 %-a ezen a szakaszon is a közismerten igen 
gyors ülepedésű oligocén, miocén slírekből és pannóniai delta üledékekből 
(200—800 m/Ma!) származik. A gyors betemetődéssel hamar lezáródik az 
összeköttetés a fedő víztömeggel és ezért nem elég hatékony a diffúziós szulfátután¬ 
pótlás. 

A zárt rendszert közelítő pórustérben tovább folytatódik a bakteriális szulfátreduk¬ 
ció. A szulfidokban dúsulnak a könnyű izotópok, de eközben a maradék pórus víz 
szulfáttartalma izotóposán egyre nehezebbé válik. Az ekkor már kis kon¬ 
centrációban jelenlévő és nagy pozitív ő^‘^S-s szulfát a még megmaradt és kellőképp 
bomlékony szerves anyag hatására, kisebb izotópfrakcionálódás mellett bakteriálisán 
redukálódik, de már csak szubmikroszkópos, és viszonylag pozitív értékű 
framboidok és euhedrális piritek válnak ki. Jellegzetes példa erre a modellre a 
dysaerob zóna gyors ülepedésű üledékeiben gyakori, néhány mm-es, réteglapon 
elhelyezkedő, cső-, vagy S-alakú vagy vékony, „szálas” formájú életnyomok 
(féregmászási-táplálkozási-nyomok), melyeket filmszerűen (max. 1 mm vastagon) 
framboidális és euhedrális pirit tölti ki. E zárt formában könnyen kialakul az 
anoxikus mikrokömyezet, és a többségükben iszapfiltráló szervezetek élet- 
tevékenységükkel még alkalmasabbá teszik a szórt szerves anyagot a további 
bomlásra. Ez a bomlékony szerves anyag váltja ki az intenzív szulfátredukciót, a 
diagenezis előrehaladtával azonban az alacsony szulfátkoncentráció miatt kis 
frakciónációval válnak ki (Harrison—Thode 1958) az izotóposán már nehéz 
pórusvízből a kicsiny egykristályok és gömbpiritek. A nagy és feltehetően 
gyorsabban növő ikres piritkristályok (equant típus) ezzel szemben a többnyire 
porózusabb, jobban szellőzött üledékek izolált mikrokörnyezeteiben válnak ki, 
átlagosan negatív összetétellel. 

Bizonyítékul szolgáljon itt a 4. ábra, ahol legfelül a piritmorfológia alapján 
csoportosítottuk a mintákat. A framboidális és euhedrális piritek együtt jelennek 
meg, és ezeket szeparálni technikailag sem lehetséges. 16 minta átlaga 4-6,03 %o. 

Az „equant” típusú piritkiválások átlagos értéke -2,19 %o, 51 minta mérései 
alapján. Az ábra alsó részén a különböző megjelenési típusok átlagértékeit tüntettük 
fel. A legpozitívabbnak az említett framboidális és euhedrális pirit kitöltésű 
életnyomokból származó minták bizonyultak (4-8,37 %o). Közel hasonló értéket 
(4-6,87 %o) kaptunk a főként euhedrális piritekből álló kiválásokra koradiagenetikus 
litoklázisok felületén. E rétegzésre merőleges 1—2 dm hosszú hajszálvékony 
repedések a kissé már konszolidálódott üledékben jönnek létre, a neptuni telérekhez 
hasonlóan, esetleg szindiagenetikus tektonika hatására. 

Zárt rendszer kialakulásáhos ideális szinte minden szilárd vázzal rendelkező 
fosszília. Esetünkben a Congeria héjak belső felületén képződött framboidok 
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átlaga 4-6,05 %o. HUDSON (1982) azonban Ámmonites vázakban nőtt pirit-sztalak- 
titokban 4-44,2 %o-es értéket is mért. 

A mintasorozat jelentős hányada (28 db.) piritkonkréció volt. Ezek az 1—2 cm-es 
tökéletes ellipszoidális vagy gumós, csőalakú képződmények viszonylag rosszul 
kristályosodottak. Szabad szemmel is érzékelhető, hogy 80—90 %-uk piritből áll, 
ugyanakkor még mikroszkóp alatt is nehéz találni határozott kristályformát. A 
piritkonkréciók feltehetően egy-egy nagyobb méretű, bomlékony, magasabbrendű 
szervezet vagy akár koprolit átpiritesedéséből származnak, más részük rétegzésre 
merőleges, gumós felületű lakócsöveket tölt ki. E minták átlaga -2,36 %o, szórásuk 
igen nagy. Legnegatívabb (-42,87 %o) a Csömend—T—1. sz. fúrás felszínközeli 
felsőpannóniai homokos kőzetliszt rétegében talált 10 cm-es konkréció, míg 
legpozitívabbak (4-33,38 %o) a Sopron—89. sz. fúrás bádenijéből származó 4—10 
mm-es gömbalakú életnyomkitöltések voltak. 

1. framboidólis es euhedralis pirítek (n»16) 

2..equanf*tipusij pirilek (n«51) 

t6.03 

-2,19 

3. framboidólis és euhedralis piritek réteglapon fekvő életnyomon (n=10) 

4. euhedrólis piritkivólós koradiagenetikus litoklózis felületén (n=2) 

5. framboidólis piritek molluszkahéj belső felületén (n.2) 

6. piritkonkréció (na28) - 

7. kristályos piritkivólós karbonótkonkrécióban (n=2) 

8. nagy piritkristólyok ill. kristályhalmazok (n=13) - 

9. piritkivólós szenesedet! növényi törmelékben ill.barnakőszénben (n=5) 

_+8,37 

+ 6,87 

•^6,05 

-2,36 
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- 5,01 

-7,99 
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4. ábra. A különböző megjelenési és morfotípusokő^S átlaga és spektioima. Jelmagyarázat: 1. Framboidális 
és euhedrálispiritek,2. Equant típusú pirilek, 3. Horizontális életnyomokat kitöltő framboidális és euhedrális piritek, 
4. Horizontális életnyomban lévő framboidális és euhedrális pirilek, 5. Korai diagenelikus zsugorodási pontokon, 
felületen lévő euhedrális piritek, 6. Puhatestű vázak belsejében lévő framboidális piritek, 7. Pirit konkréciók, 8. 
Equant piritek karbonát konkréciökban, 9. Nagy pirit makrokrislályok és komplexek, 10. Pirilek szenesedett 

növény maradványokon és szénben 

Fig. 4. Mean values and spectra of of ihe differeni types of occurrence and moiphology. L e g e nd : 1. 
Framboidal and euhedral pyrites, 2. Equant type pyriles, 3. Framboidal and euhedral pyriles filling horizontal Irace 
fossils, 4. Framboidal and euhedral pyrite in horizontal Irace fossils, 5. Euhedral pyrites on ihe surface of early 
diagenetic shrinkage joints, 6. Framboidal pyrites in the inner space of molluscan .snells, 7. Pyrite concrelions, 8. 
Equant pyrites in carbonate concrelions, 9. Large pyrite macrociystalsand complexes, 10. Pyrites on coalified plánt 

remnants and in coal 

Két mintában figyeltünk meg tizedmilliméteres kristályos piritkiválásokat mész-, 
ill. dolomitkonkréció belsejében, ezek átlaga ő^‘^S = -4,66 %o volt. 

Külön csoportba soroltuk a nagy, több milliméteres átmérőjű kristályokat, ill. 
kristály halmazokat tartalmazó mintákat. A kristályok az agyagban, mészmárgában 
elszórtan, magányosan „üledékkiszorítással” helyezkednek el. Szerves anyag 
maradványok vagy bioturbációs formák itt nem fedezhetők fel. E minták átlaga 
-5,01 %o. 

Framboidális és equant típusú piritek is váltak ki szenesedett növényi törmelék¬ 
ben, ill. barnakőszénben, átlagos kénizotóp-összetételük -7,99 %o, a legnegatívabb 
a felsoroltak közül. Magyarázatként lehet megemlíteni, hogy itt korlátlan 
mennyiségben rendelkezésre állt a növényi szerves anyag, ami bakteriális szulfát- 
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redukcióhoz nemcsak a szerves szénnel hanem az egyes baktériumok által szintén 
hasznosulni képes szerves kötésű kénnel is szolgált. Ez utóbbi értéke pedig 
általában megegyezik a környező víz szulfátjának értékével. 

• • 

Összefoglalás 

A magyarországi üledékes vasszulfidok kénizotópmérései igazolni látszanak ezek 
képződésére vonatkozó korábbi megállapításainkat (HÁMOR T. 1989). Az 1. ábrán 
vázolt modell kifejezi, hogy a nagy piritkristályok („equant” típus) a nyitott 
rendszert közelítő üledéktérben gyorsabban, bőséges tápoldat utánpótlás mellett 
növekednek, átlagos ő^S összetételük negatív (esetünkben -2,19 %o). A gömbpiritek 
(framboidok) és a genetikailag hozzájuk közelebb álló kicsiny, sajátalakű 
egykristályok (euhedrális piritek) gyorsan lezáródó pórustérben, zárt rendszerben, 
lassú átkristályosodással képződnek. Ezt kifejezi az előzőnél pozitívabb kénizo- 
tóp-összetétel (magyarországi átlag: +6,03 %o) is. Ezek a megállapítások azonban 
csak általános törvényszerűségként értékelendők, mivel mint azt a minták 
értékeinek nagy szórása is kifejezi, az egyes pórusterek, üledékterek koradiagene- 
tikus fejlődése egyedi és az üledékes környezet sokszor csak közvetve meghatáro¬ 
zott. így például a különböző morfotípusok között nem találtunk általános érvényű 
kiválási sorrendet. A közvetlen mikrofácies elsődleges fontosságát támasztja alá a 
4. ábra is, amelyből határozott összefüggés mutatható ki a kristályossági fok, ill. 
szemcseméret és a értékek között, azaz minél nagyobbak és jobban kris- 
tályosodottak e vasszulfidok, annál negatívabb értékekkel jellemzettek. 

A mérési eredmények összhangban vannak a különböző korú üledékes képződ¬ 
ményekről alkotott földtani képpel. A nagy mintaszám miatt (n = 61 db.) ez 
különösen a neogén képződmények esetében értékelhető. A értékekben jól 
tükröződnek a Pannon-medence egyes sajátságai: a gyors üledékfelhalmozódás, a 
csökkent só-, ill. szulfáttartalom sőt a medence elszigetelődésére is felfedezni 
vélünk izotópos evidenciákat. 

Mindemellett mérési adatsorunk remélhetőleg jó kiindulási alapként szolgál majd 
a különböző korú üledékekkel foglalkozó szakemberek további kutatásai számára. 

Ezúton szeretnénk köszönetét mondani az Országos Tudományos Kutatási 
Alapnak (259. sz. pályázat), az MTA Atommagkutató Intézetnek és a Magyar 
Állami Földtani Intézetnek a kutatások finanszírozásáért, Jana HLADiKOVAnak és 
Stanislaw HALASnak néhány referencia minta leméréséért és az IGCP 254. sz., 
Metalliferous blackshales nevű projectjének. Köszönet illeti továbbá BÁLINT Csilla, 
Csillag Gábor, Csirik György, JÁMBOR Áron, KOVÁCS Lajos, KORDOS László, 
KÓVÁRINÉ Gulyás Erzsébet, PaPP GÁBOR, RaDÓCZ Gyula és RÁLISCHNÉ 
FELGENHAUER Erzsébet kollégákat az általuk gyűjtött minták rendelkezésünkre 
bocsájtásáért. 
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A kézirat beérkezett: 1990. okt. 20. 

Relationship between the early diagenetic evolution of sediment 
and the delta values of sedimentary iron sulfides. 

T. Hámor"" — E. Herlelendí^ 

Abstract 

The ő^S measurements of mainly Neogene sedimentary pyrite-mareasite samples (77 samples) 
were carried out. The much more positive values Ihan Ihose in literature can be explained by the 
isolation of the Central Paratethys and of the subsequent Pannnonian inland sea, by the decreased 
salinity and by the rapid sedimentation. The former ones changed the average isotopic 
composition of dissolved sulfates, the latter ones direetly intlueneed the values through the 
rapid closure of poré spaces. 

Measurement data are in harmony with the genetic model developed to different morphotypes 
of pyrite (HÁMOR, T. 1989), i.e. the formation and sulfur isotopic composition of these minerals 
are determined by the early diagenetic evolution of voids, and by all means by the open or closed 
character of the system. The average value of the large „equant”-type crystals is negative 
(-2.19 %o), while that of the framboidal pyriles and pyrite single crystals of several ten 
micrometers is positive (-1-6.03 %o). 

Manuscript received: 20th October, 1990. 

Address of the aulhors: Hungárián Geological hvniiuie, H-1143 Budapest XIV. Stefánia út 14. 
‘Institute of Nuclear Research, H-4001 Debrecen. P.O.B. 51. 
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

Földtani Közlöny, Bull. of ihe Hungárián Geol. Soc. 1991) 121. 153—157 

Aragonit utáni kvarc-pszeudomorfózák a 
Tokaji-hegységből és a Mátrából 

Szakáll Sándor 

(4 ábrával) 

Összefoglalás: Az észak-magyarországiandezitek több helyen tartalmaznak telérkitöltő 
kvarcitokat. Ezek részletes ásványtani vizsgálata során számos esetben figyeltünk meg kaiéit, 
jóval ritkábban aragonit utáni kvarc- és opál-pszeudomorfózákat. 

Az első információ aragonit utáni pszeudomorfózákról a Tokaji-hegységből a 
Komlóska melletti Borz-hegyről származik (Kulcsár L. szóbeli közlése, 1983). 

Később Komlóskán a Közép-dombon, az erdőhorváti Tetőcskén (Lévai Zs. gyűjtései), 
a nyíri Kandó-hegyen (Ozora S.), a pányoki Nagy-hegyen (Tavas L.) és a kékedi 
Nagy-hegyen (MOLNÁR F.), illetve a Mátrában a Gyöngyösoroszi melletti Bagolyváron 
(Bujdosó G.) kerültek elő aragonit utáni kvarc-pszeudomorfózák. 

Leggazdagabb lelőhely Komlóska és Erdőhorváti környéke, ahol az andezitben a 
telérkitöltő hidrokvarcit nagy elteijedtségben található (SZAKÁLL S. 1988). Sok esetben 
megfigyelhetők bennük több centiméteres tűs kristályok utáni negatívok, de ezek eredeti 
ásványa — mivel a kristálylapokat nem lehet pontosan megállapítani — nem mondható 
meg biztonsággal, csak feltételezhető, hogy eredetileg aragonit-kristályok voltak 
(2. ábra). 

Biztosabban eldönthető a kérdés, ha kristálylapok határolta pszeudomorfózákat, vagy 
kristály negatívokat vizsgálunk, különösen, ha még az eredeti ásványból is maradt valami 
hátra. 

1. ábra. Aragonit utáni kvarc pszeudomorfóza kristályok felülnézeti rajzai: a. Erdőhorváti és Komlóska, b. Nyíri, 
Kandó-hegy, c. Gyöngyösoroszi, Bagolyvár 

Fig. 1. Top-view sketch of quartz pseudomorph crystals after aragonite: a. Erdőhorváti and Komlóska, b. Nyíri, 
Kandó-Hill, c, Gyöngyösoroszi, Bagolyvár 

'Hermán CXtó Múzeum, Ásványtár, 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. 
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A komlóskai Borz-hegyen és a Közép-dombon a kvarcit néhol hemzseg ezektől. Az 
1—3 cm-t is elérő, oszlopos kristályok minden esetben két egyénből álló {110} szerinti 
ikrek {la. ábra). Határoló lapjaik: b{010}, k{011} és m{110}. A formák eltérő 
kifejlődése folytán zömökebb, illetve táblásabb habitus egyaránt megfigyelhető. 

Az erdőhorváti Tetőcske kvarcitjában már gyérebben találhatók aragonit-pszeudomor- 
fózák, de 2—4 cm-t is meghaladó méretűek. Habitusuk hasonló a Komlóskán 
előfordulókéhoz, de többnyire nyültabbak. Szintén két egyénből álló {110} szerinti 
ikrek. 

2. ábra. Aragonit (?) tűs halmazainak negatívjai kvarcilban. Komlóska, üolhás-hegy. Nagyság: 10 cm 

Fig 2. Imprínts of acicular neaps of aragonile (?) in quailzile. Komlóska, Bolhás Hill. Size: 10 cm 

Más megjelenésűek a Nyíri, Kandó-hegy pszeudomorfózái. Az andezit repedéseiben 
található hidrokvarcit üregeiben cm-t meghaladó, pompás, a klasszikus ürvölgyi 
aragonit-kristályokra nagyon emlékeztető kristálycsoportok kerültek elő. Ezek ciklikus 
ikrek: három egyénből álló, az egyének közötti hézagok tovább növekedése révén 
többnyire teljesen pszeudohexagonális termetű kristályok {Ib. és 3. ábra). 

A három egyén különböző nagyságú kifejlődése által, vagy az egyének közötti 
hézagok teljes betöltése hiányában változatos, zegzugos képződmények is bőven 
akadnak. Ehhez a kifejlődéshez teljesen hasonló a pányoki Nagy-hegyen és a kékedi 
Nagy-hegyen talált pszeudomorfóza is. 

A gyöngyösoroszi Bagolyváron gyűjtött aragonit utáni pszeudomorfóza teljesen 
egyedülálló (Szakáll S. 1989). Az oszlopos termetű, 8—10 cm hosszú kristályok 
valaha közvetlenül az andezit-hasadék falára nőttek fel, a későbbiekben néhány mm-es 
kalcedon-réteg takarta be őket a repedés falával együtt. Végül az aragonit többnyire 
teljesen kioldódott és egy belül üreges, de a kalcedon révén a kristályformákat remekül 
megőrző pszeudomorfóza maradt ránk {le. és 4. ábra). Az oszlopos kristályokból — 
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(a 001) síkból nézve — hat irányban leveles kinövések láthatók. Tehát három táblás 
kristály nőtt keresztül egymáson, így állt elő egy hármas penetrációs iker. 

Ez a fajta megjelenés nem a leggyakoribb az aragonit esetében, ekkora méretben 
pedig teljesen példa nélkülinek mondható. A kristálycsoportokon biztonsággal 
megfigyelhető formák: b{010}, k{011} és m{110}. 

3. ábra. Aragonit utáni kvarc pszeudomorfóza pszeudohexagonáliskristályokkal. Nyíri, Kandó-hegy. Nagyság: 7 cm 

Fíg. 3. Quartz seudomorph altér aragonite with pseudohexagonalcrystals. Nyíri, Kandó Hill. Size: 7 cm 

A Tokaji-hegység és a Mátra hidrokvarcitjaiban található aragonit és kalcit utáni 
kvarc- és opál-pszeudomorfózák nagy elterjedtsége igen elgondolkodtató. Vajon 
mennyiben jelzik az aljzat karbonátos jellegét? Mindenesetre a jelek szerint az ismert, 
tülnyomórészben kvarc-változatokból álló telérek, repedések eredetileg sokkal nagyobb 
mennyiségben tartalmazhattak karbonát-ásványokat. 

Irodalom — References 

Szakáll S. (1988): Előzetes jelentés a Tokaji-hegységi Hg—Sb indikációk ásványtani és geokémiai vizsgálata c. 
kutatási szerződésről. Miskolc. Kézirat. 

Szakáll S. (1989): Adatok a Mátra ásványainak ismeretéhez 1. — Fólia Hisiorico Naturalia Musei Matraensis 14, 
pp. 9-31. 

A kézirat beérkezett: 1990. VIII. 17. 
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4. ábra. Aragonit utáni kvarc pszeudomorfóza. Gyöngyösoroszi, Bagolyvár. Nagyság: 11 cm 

Fig. 4. Quartz pseudomorph after aragonile. Gyöngyösoroszi, Bagolyvár. Size: 11 cm 

Quartz pseudomorphs after aragonite 
írom the Tokaj and Mátra Mountains 

S. Szaka ir 

In andesites of the Tokaj and Mátra Mountains hydroquartzites filling the veins are found in 
several localities. As a result of their mineralogical studies it was stated that these contain 
sometimes pseudomorphs after calcite and rarely after aragonite. There are several main types 
among the pseudomorphs. 

Address of the author: Hermán Ottó Museum, H-350I Miskolc, P.O.B. 4. Hungary. 
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In the environs of Komlóska and Erdőhorváti the twins after (110) consisting of two crystals 
are characteristic {Fig. la.). The size of pseudomorphs is as large as 2 to 4 cm. 

In the region of Nyíri, Kéked and Pányok cyclic twins consisting of three crystals occur. The 
size of their pseudohexagonal crystals reaches 1—2 cm {Fig. Ib and 3). 

In the Matra Mountains, at Gyöngyösoroszi, in the side of Bagolyvár penetration twins 
consisting of three crystals are found, their size is remarkable exceeding 10 cm. Their occurrence 
is a curiosity (Fig. le and 4). 

The presence of pseudomorphs after carbonate minerals in hydroquartzites consisting mostly 
of different c^uartz varieties filling the fissures of the andesite rise the question, how these indicate 
the carbonatic character of the basement. This question, especially in case of the Tokaj Hills 
cannot be answered due to the lack of boreholes in the region. 

Manuseript received: 17*** August, 1990. 

ncGBiioMop<po3b[ K6apLi,a no aparoHHT/ 
H3 rop ToKancKHX h MaTpa 

UI. CaKan 

BaHitesHTax ropToKaftcKHX h Marpa (CeBepo-BocTOUHaH h CeBepHaa BenrpHHjBO 
MHorHX iiyHKTax Ha6íii).aaGTC« nnporepMaibHhiH scraibHiJH KBapij,.npH MHHepanorHUGCK- 
OM HSyiieHHH BU«CHH3IOCb,UTO B HGM WaCTO COAepSCaTCR nceBAOMOp<í)03U no KaibnHTy 
H pexce no aparoHHTy. Ha ocnoBannH npoBPAennux HccjieAOBaHHH moxcho onno 
BHAenHTb c3i0Ayüiii,He hx rnnH. 

BToKaftcKHX ropax Ain OKpecTHOCTen noc.KoMiiomKa h OpAexopnaTH xapaxTepnHMH 
flönnüTcn abohhhkh no (110), cocTonm^ne h3 AÖyx ocoóoh (pHC. 1), c pa3MepoM 
nceBAOMop«|)03 Ao 2—4cM.BoKpecTHocTHx noc.Xbnpn,Kokba h üanbOK BCTpenaüTcn 
u,HKJiynHHe abohhhkh h3 rpex ocoöefi c pa3MepoM nceBAoreKcaronaíibHHX KpncTaiioB 
AO 1-2 CM. 

B ropax Marpa, Ha CKnone r. BaroHBap 6iih3 noc. ZlböHAbeiKopocH HafíAeHH 
neHeTpaii,HOHHHe abohhhkh h3 xpex ocoBeft pa3MepoM cBuiue 10 cm ,KOTOpn0 MoryT 
CHHTaTbCH Kypbe3HHMH. 

Haiynne nceBAOMop<j)03 KBapu,a no KapBonaTHUM MHnepajiaM b cocraBO rHApoTepMan- 
bHoro xcHUbHoro Bnno3iHeHHn,B ochobhom cocToniii,ero h3 KBapn,a,3acTaBíineT ctbbhtb 
Bonpoc O B03M0X(H0H CBH3H 3THX OŐpaBOBaiíHH C KapŐOHaTHHMH HOpOAaMH B 
AOTpeTHHHOM ^yHABMOHTO. Otbot Ha 3T0T Bonpoc, ocoBenHO B ToKBHCKHX ropax,noKa 
eiii,e He Moscer 6uTb HaitAeH b cőhbh c orpaHnnennuM KOnnnecTBOM CKBaxcHH, 
AoőypoHHHx AO «í)yHAaMeHTa. 
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(2 ábrával) 

Méltó és igaz, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti 
Szakosztálya a kerek évfordulók alkalmából már évek óta rendszeresen megem¬ 
lékezik elhunyt nagyjainkról, személyiségüket és munkásságukat a feledés 
homályából kiemelve, például és tanulságul a ma élő nemzedék számára. 

1. ábra. Gesell Sándor (1839—1919) 

Előadásként elhangzott a Tudománytörténeti Szakosztály 1989. december 18-i előadóülésén. 
“Magyar Állami Földtani intézet, H-1442 Budapest XIV. Stefánia út 14. 
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A Magyar Állami Földtani Intézetben az Országos Földtani Szakkönyvtár 
olvasótermében, ahol a lassan feledésbe kerülő intézeti geológusok arcképei 
sorakoznak, a bejárattól Jobbra mindjárt a 150 évvel ezelőtt született és 70 éve 

elhunyt Gesell Sándor képével (7. ábra) találkozunk. 
Gesell Sándor m. kir. főbányatanácsos, oki. bánya- és kohómérnök, bányafőgeo- 

lógus és a bécsi cs. kir. földtani intézet levelezője, GESELL János és Slubek Mária 
fiaként 1839. május 8-án született Pozsonyban, ahol középiskoláit az ág. hitv. 
evangélikus lyceumban kezdte, s a főreáliskolában végezte 1858-ban. Az 
1858—1862. években a Selmecbányái bányászati akadémiának volt hallgatója, 
ahonnan 1862-ben végbizonyítványt nyert. 

A felvidéki evangélikus iskolák és a selmeci alma mater kötelességtudást és 
hivatástudatot árasztó szellemisége egész munkás életére döntő befolyással volt. 

Az 1862. év őszén a kolozsvári bánya- és Jószágigazgatósághoz nevezték ki 
bányászgyakomokká, ahonnan a kudzsíri, 1864-ben pedig a sebeshelyi vasgyárhoz 
(Hunyad megye) osztották be. Az 1864. év őszén magasabb kiképzése végett a 
bécsi cs. és kir. birodalmi földtani intézetbe küldték, ahol 1866-ig napidíjasként 
dolgozott. Ezalatt a bécsi tudomány- és műegyetemen folytatta tanulmányait, a nyári 
szünetekben pedig a bécsi geológusokkal résztvett az Esztergom és az Eger 
környéki földtani felvételekben. Ekkor Jelent meg nyomtatásban első szakmunkája 
a Jahrbuch dér k. k. geologischen Reichsanstalt 1866. évi kötetében: Dos 
Braunkohlenvorkommen bei Gran in Ungarn címmel. 

A bécsi földtani intézetnél töltött ideje alatt Csehországban és porosz Sziléziában, 
valamint a krassószörényi bányaterületeken tett tanulmányutakat, míg a vaskohászat¬ 
ban való további képzése végett Reichenau, Neuberg és Mariazell vaskohóit 
tanulmányozta. 

Tanulmányütjáról visszatérve a hunyadmegyei govasdiai vasgyárhoz került mint 
bányatiszt-Jelölt, ahonnan a gyalári vaskőbányákat és a zsílvölgyi kőszénkutatásokat 
vezette. 1867 nyarán ugyancsak a bécsi geológusokkal résztvett Tokaj, Nyíregyháza 
és Dorog környékének földtani térképezésében. 

1868-ban lépett a magyar állam szolgálatába és mint a govasdiai kir. vasgyár 
ellenőrző tisztje vezette a vasgyár nagy olvasztó üzemét, kidolgozta a VaJ- 
dahunyadon építendő nagyszabású vasgyár tervezetét és elvégezte a gyalár-govasdiai 
keskenyvágányú ércszállító vasúti pálya Vajdahunyadig terjedő szintezését. 

Tevékenysége elimeréseként 1870-ben a pénzügyminisztérium bányászati 
osztályára került, ahonnan 1871-ben bányageológussá nevezték ki a máramarosi és 
nagybányai bányaigazgatóságok kerületébe, ahol 1880-ig működött. Itt készítette 
1873-ban a máramarosi kincstári bányászat bányageológiai térképét (mely kézirat 
maradt) az akkori bécsi nemzetközi kiállításra. 1876-ban Jelent meg az „Adatok a 
máramarosi m. k. bányaigazgatósághoz tartozó a megye E. K. részében fekvő 
vaskőbányaterület földtani megismertetéséhez'" c. közleménye két térképpel, a 
Mathematikai és Természettudományi Közleményekben. Ezt a tanulmányt 
„Mármaros éjszakkeleti vaskő-területének geológiája" címmel a Bányászati és 
Kohászati Lapok (BKL) 1876. évi IX. évfolyama azonos szöveggel öt részletben 
közölte. Máramarosi szolgálatának ideje során a BKL 1874. évi VII. évfolyamában 
tette közzé „A bányageolog hatásköre és szerepe a bányászatban" c., sokak által 
nem ismert, de ma is időszerű tanulmányát, melynek alcímében azt olvashatjuk, 
hogy „Jelszó: A bányászat alkalmazott földtani tudomány”. 
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E tanulmányában megírja, hogy „A magyar kormány az első, ki ... bányageo- 
logokat hívott meg.” Kifejti a bányászat és a földtan közötti kölcsönös viszonyt. 

”Igen természetes, hogy a bányák feltárásai a föld feletti földtani tüneményekkel 
összehasonlítva, sajátos állapotot fognak felmutatni, melynek értelmezésére csak az képes, 
ki a földalatti munkálatokat ismervén, a bányászati rajzmodorban készült térképeket megérti, 
és azokat szükség esetén kiegészíteni is képes. Kézzel fogható dolog végre az, hogy a 
bányában működő természetbúvár a bányásszal egyaránt osztozik a mélység fáradságaiban 
és veszélyeiben, épen úgy mint a tengerész ki nem kerülheti a tengeri-utazás kellemetlen¬ 
ségeit.” A bányageolog felvételi munkáit vázolva a következőket írja: „a földszínen való 
észleletekből, a bányák feltárásainak megszemléléséből, a netalán létező kövületgyOjtemények 
tanulmányozásából, a történelem és irattár adataiból, a szó hagyomány és bányatiszteldcel 
való értekezletekből; ezek és saját felvételei nyomán készítse a bányageolog a bányakerület 
általános és részletes bányageológiai térképeit, rendezze tudományilag az azok magyaráza¬ 
tához való gyűjteményt, mely az új feltárások feljegyzéseivel folytonosan kiegészítve, a 
kerületi bányászat mibenlétét mindenkor a legalaposabban ábrázolni hivatva van.” 

Máramarosi tevékenysége során nemcsak a vasérceket, hanem pl. az 1875. évben 
az ungvári m. kir. jószágigazgatóság területén előforduló kőszén, kőolaj és 
földgyanta földtani viszonyait is leírja és tervet közöl a magyar és gácsországi 
petróleum előjövetel helyzetéről. 1878-ban pedig a gyakorlati bányageológiai 
tevékenység dokumentálásának páratlan szépségű példájaként a sárosmegyei Eperjes 
melletti vörösvágás-dubniki magy. kir. opálbányák földtani viszonyairól a Math. és 
Természettudományi Közlemények hasábjain jelent meg tanulmánya, négy saját 
rajzolatú térkép-, illetve szelvénytáblával. 

1877-ben Máramarosszigeten a bányamérnöki teendőket is, 1878-ban pedig mint 
a párisi kiállítás magyar bányászati, kohászati és műszaki osztályának felügyelője, 
e kiállítás bányászati részének rendezését végezte, s a kiállítási jelentés bányászati 
részének szerkesztője volt. E kiállításról „/4 bányászat és kohászat termékei az 
1878. évi párisi köztárlaton'' címmel a BKL 1879. évi XII. évfolyamában számolt 
be tíz folytatásban. 

A párisi kiállítás körüli hasznos érdemei elismeréséül 1879-ben bányatanácsosi 
címmel és jelleggel tüntették ki. 

1880-ban bányageológusi minőségben a Selmecbányái bányakerületbe helyezték 
át az ottani fémbányák tanulmányozása végett, ahonnan 1883-ban GOROVE István 
földművelés, ipar- és kereskedelemügyi miniszter által 1883. március 9-én létesített 
bányafőgeológusi állásra a Magyar Királyi Földtani Intézethez nevezték ki 
bányafőgeológus-bányatanácsosnak. Az intézetben annakidején vele együtt 
Hofmann Károly és Telegdi Roth Lajos volt íogeológusi beosztásban. 

A Földtani Intézetben a bányászat és a földtan határterületén érvényesült igazán 
sokoldalú szakmai felkészültségének eredményessége. Nyomtatásban megjelent 
tanulmányait időrendbe állítva és térképen ábrázolva: a besztercebányai, a szepes- 
iglói, a nagybányai és a zalatnai bányakapitányság területén a Felvidéken, a 
Kárpátalján, a Gutin és az Erdélyi-érchegység területén találkozunk bányaföldtani 
tevékenységével. 

Miként a munkássága területeit feltüntető térképen (2. ábra) is nyomom 
követhetjük, a Földtani Intézetben eltöltött 25 évi működése alatt — folytatva PÉCH 
Antaltól kapott megbízását — először a Selmecbányái aranyércterület bányageoló¬ 
giai felvételeit teszi közzé az Intézet 1883. és 1884. Évi Jelentésében. 

Selmecbányái munkásságára vonatkozó 1:30 000 ma. kéziratos térképe ,.A Magyar Királyi 
Földtani Intézet geológiai felvételei különös tekintettel a bányászatra — Sebneczbánya és 
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környékének részletes földtani térképe " címmel 1883—1884. évi keltezéssel a Magyar Állami 
Földtani Intézet (MAPI) Térképtárában található. Ugyancsak itt találjuk seltneczi 
bányavidék ércztelér vonulatai” c. színes 1:28 800 ma. az 1882—1884. évi felvételeit 
összefoglaló térképét. A „Selmecz geológiai térképe Dr. Szabó Józseftől 1887” feliratú 
1:14 400 ma. térképen a felvételben közremtiködók között „Gezell Sándor bányaíogeolog 
a m. geológiai intézetnél Budapesten 1882—1884.” az Ó tevékenységére vonatkozó feliratot 
is megtaláljuk. 

Az 1885. évben kezdi meg a körmöcbányai ércbányaterület bányageológiai 
felvételét, eredményesen foglalkozik a sóvári kősóbányakerület földtani vis¬ 
zonyaival, tekintettel az elöntött kősóbánya újból való megnyitására, összehasonlítva 
a wielicskai és a bochinai kősótelepek települési viszonyaival, és SCHAFARZIK 

Ferenc társszerzővel mintaszerűen összeállítja a „Mw- és építőipari tekintetben 
fontosabb magyarországi kőzetek részletes katalógusár. Az 1886—1888. években 
folytatta a körmöd ércbányaterület bányageológiai felvételét, melynek végered¬ 
ményét 1895-ben „/I körmöczi bányavidék földtani viszonyai bányageológiai 
szempontbór c. munkájában foglalt össze, a területet ábrázoló két 1:14 400 ma. 
színes térképmelléklettel. 

Az 1887—1888. években kisebb közleményekben a liptómegyei Király-Lubella 
antimonérc-bányászatával, az infuzóriaföld technikai jelentőségével, Bosznia 
ércfekvőhelyeivel, a vasmegyei antimonbányászattal, a petróleum eredetével és az 
1886. évi osztrák bányaműveléssel foglalkozik. 

Az 1889—1890. évek során a nagybányai, 1891-ben ?i felsőbányái, 1892-ben a 
kapnikbányai, 1893-ban pedig az oláhláposbányai ércbányaterület bányageológiai 
felvételét végzi, minden esetben impozáns térkép- és szelvényanyaggal dokumentál¬ 
va. 

1894—1900 között már az Erdélyi-Erchegység területén végez bányageológiai 
felvételeket. 1894-ben az erdélyi arany négyszög területén Zalatna vidékén, 
1895- ben a Zalatna melletti dumbrávai és baboji cinóberércbányászat területén, 
1896- ban az Ompoly-völgynok zalatna-preszákai folyórészlettől északra fekvő 
területén, 1898-ban a verespataki bányaterületen és az orlai Szt. Kereszt-altáróban, 
1899-ben a kornai völgyben, a bucsomi völgyben és a Botos, Korabia, Vulkoj 
hegyek körül, 1900-ban pedig Offenbánya vidékén dolgozik. 

Az ungvölgyi Luh vidékén előforduló petróleum geológiai viszonyairól 1898-ban 
jelenik meg egy színes, 1:75 000 ma. térképmelléklettel ellátott közleménye, majd 
a XX. század elején — a Gömör-Szepesi-Érchegységben — 1901-ben a dobsinai 
bányaterületen, 1902-ben Dobsina város délkeleti határától délfelé húzódó területen, 
1903- ban a Nagy-Veszverés, Rozsnyó város és Rekenyefalu közötti területen, 
1904- ben pedig, ugyancsak Gömör megyében a Csermosnyapatak Dernő és Lucska 
közé eső részén, északra a megye határáig végez bányaföldtani felvételt. 

A MAPI tudománytörténeti gyűjteményében levő adatok szerint 1902 nyarán a Dobsinától 
KÉK-re levő Michaeli városi vaskőbányában gyönyörű karbon időszaki faunát gyűjtött, 
amelyet 1903-ban Papp Károly tanulmányozott. 

Minden egyes munkája a szakma- és a tudományszeretet iránti mély és 
maradéktalan elkötelezettségét tükrözi. 

A rendszeres terepi felvételek mellett figyelme más szakmai érdekességekre is 
kiterjedt. így 1890-ben a gácsországi Orow melletti mélyfúrásról, 1891-ben az 
árvamegyei Námesztó környéki barnaszén és tőzegről, 1893-ban pedig L.DE 
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LaunaY: Formation des gítes métaliferes (Az érczfekvohelyek képződése) Párisban 
kiadott munkájáról ír rövid ismertetést. 

Szakmai precizitását BÖCKH János társszerzővel összeállított „/I Magyar Korona 
országai területén mívelésben és feltárófélben levő nemesfém, érez, vaskő, 
ásványszén, kősó és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási hely eV' c. 1898-ban 
kiadott munkában, valamint PÁLFY Mór társszerzővel Abrudbánya környékéről az 
1908. évben kiadott térképmagyarázója és 1:75 000 ma. nyomtatásban megjelent 
térképe is fémjelzi. 

Mint kiváló szerző, a Magyar Királyi Földtani Intézet keretében erőteljesen részt 
vállalt az 1885. évi országos kiállítás bányászati, kohászati és földtani szakcsoport 
előadója és rendezőjeként, az 1896. évi millenáris kiállítás geológiai és bányászati 
osztályainak rendezésében, valamint az 1900. évi párisi világkiállítás rendezésében 
is. Ezeket a MAFI Tudománytörténeti Gyűjteményében őrzött számos levél és 
okmány, valamint a nyomtatásban megjelent beszámolója tanúsítja. 

A Magyarhoni Földtani Társulat tagjai sorába 1871-ben BÖCKH János ajánlotta, 
s több ciklusban a választmány tagja is volt. 1888—1892 között tagja a Bányászati 
és Kohászati irodalom pártoló egyesületnek, 1892-től pedig haláláig tagja az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek. 

Érdemei elismeréseként 1892-ben a király a főbányatanácsosi cím és jelleg 
adományozásával, 1902-ben pedig a III. osztályú vaskóronarenddel tüntette ki, míg 
az 1908. évi — 46 évi szolgálat után történt — nyugalomba vonulása alkalmából 
terebes-fejérpataki előnévvel részére a magyar nemességet adományozta. 

Nyugalomba vonulását követően a számára oly kedves Besztercebányára 
költözött, ahol 1919. november 24-én éjjel 12 órakor életének 81. évében hunyta 
le szemét. Hűlt tetemét november 26-án az ág. hitv. evangélikus egyház szertartása 
szerint helyezték örök nyugalomra. 

Emléke a gyakorlati geológia fénylő üstököseként ma is világít a Rá emlékező és 
tőle tanulni vágyó nemzedék előtt! 
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1. ábra. BÖCKH János (1840—1909) arcképe a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatói tanácstemében. KALMÁR 
János festőművész alkotása, 1909-ben. Dr. PELLÉRDY Lászlóné fényképfelvétele 

Megemlékezés nagysuri Böckh Jánosról 
születése 150. évfordulóján* 

Dr, Vitális György 

(2 ábrával) 

A XX. század utolsó évtizedében 150 esztendőre visszapillantva, megilletodéssel 
gondolunk a 19. század közepén és második felében a hazai földtudományt 
megalapozó és megszervező kiváló szakférfiak érdemes és eredményes tevékenysé¬ 
gére. Ezek sorában BÖCKH János személye és egyénisége mint tündöklő, fényes 
csillag, ma is megvilágítja a hazai földtan egét és példamutató tündöklése sugár 

'Előadásként elhangzott az MFT Tudománytörténeti Szakosztály 1990. október 15-i, BÖCKH János 
születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésén. 

"Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, XfV. Stefánia üt 14. 
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sugárnyalábjai a ma kutatója számára is emberséget, tudást és ihletet sugároznak. 
E rövid emlékezésünk során ezzel az érzéssel és lelkűlettel tekintünk rá vissza, 
hogy merítve egy nagyszabású életút tiszta forrásából, ma is tanuljunk tőle tiszta 
szívvel, hittel és erős lélekkel úgy élni és úgy dolgozni, ahogyan ő munkálkodott. 

BÖCKH János oki. bányamérnök, geológus, miniszteri osztálytanácsos, az MTA 
levelező tagja, a M. kir. Földtani Intézet igazgatója, BÖCKH Adalbert somorjai 
városi orvos és DEUTSCH Vilma fiaként 1840. október 20-án született Pesten. Elemi 
iskoláit a Pozsony megyei Somorján, középiskolai tanulmányait 1850-től 1854-ig 
a pozsonyi királyi katolikus főgimnáziumban, 1854/55-bena fő reáliskolában, 1855- 
től 1858-ig pedig a kremsi mérnökkari iskolában végezte. Az 1858—1862. évek 
során a Selmecbányái bányászati és erdészeti akadémiát mint rendes ösztöndíjas 
bányászati hallgató látogatta, s ott bányamérnöki oklevelet szerzett. 

Az 1862. év őszén mint bányászgyakornokot a stájerországi Eisenerzben a 
vasgyári bányamémökségen, 1863-ban az alsóausztriai Reichenauban a hirschwangi 
hengermű íogondnokságán találjuk. Az 1864. év végén bányatisztjelöltként a bécsi 
földtani intézethez hívták be, a kiváló bányászok részére az ott életbe léptetett 
elméleti és gyakorlati geológiai tanfolyamra, s ekkor az egyetemnek és polytech- 
nikumnak is hallgatója volt. Ezt követően az 1866. év végéig a bécsi cs. kir. 
pénzügyminisztérium bányászati osztályán dolgozott, majd 1867-ben áthelyeztette 
magát a budai pénzügyminisztériumba, hasonló beosztásba. 

Az 1869. évtől a M. kir Földtani Intézet segédgeológusa, 1872-ben osztálygeoló¬ 
gus, 1876-ban második főgeológus, 1882-től 1908-ig pedig az intézet igazgatója 
volt. 

Az 1865. és az 1866. év tavaszán társaival együtt FOETTERLE Ferenc cs. kir. 
bányatanácsos és főgeológus vezetése mellett meglátogatta az Osztrák-Magyar 
Monarchia főbb bányatelepeit és érckohóit. Az 1865. év nyarán a cs. kir. birodalmi 
földtani intézet Il-ik osztályában, Stache Guidó osztálygeológus közvetlen 
főnöksége alatt Vác északi környékén (Buják, Ecseg, Szirák és Herencsény) tanult 
bele a földtani térképezésbe, míg az 1866. évben ugyancsak STACHE Guidóval a 
Bükk hegység, valamint a határos előhegység és az Alsó-Sajó és a Hernádvölgy 
átnézetes földtani térképezésére érdemesítették. E munkálatokról a Jahrbuch dér k. 
k. geologischen Reichsanstalt 1866. és 1867. évi 2. füzetében számolt be német 
nyelven. 

Életművét ettől az időszaktól a nyomtatásban megjelent közleményei alapján 
kísérjük végig, míg szakmai működésének helyszíneit a 2. ábra szemlélteti. 

Az 1868. évben Fót—Gödöllő—Aszód környékének földtani viszonyaival 
foglalkozott, majd 1868-tól 1882-ig fő munkája a Déli-Bakony földtani térképezése 
volt. 

Bakony déli részének földtani viszonyar című, a M. kir. Földtani Intézet 
Évkönyve II. (1872-ben kiadott) kötetében a Déli-Bakony triász időszaki képződ¬ 
ményeit ismerteti, míg a paleontológiái függelékben több új ammonita (Ceratites 
ZalaensiSy C. Reitzi, Arcestes angusto-umbilicatus, A. batyolcus, Trachyceras 
Hofinanniy T. pseudoarchelaus, Ammonites Szabói) és Brachiopoda {Waldheimia 
angustaeformis, W. Hantkeni, Spirigera Sturi, Rhynchonella (?) pretiosa, R. 
altaplecta és R. Mojsisovicsi) fajt írt le. 

A szóbanforgó alapvető munka a M. kir. Földtani Intézet Évkönyve III. (1874-ben 
kiadott) kötetében a Déli-Bakony liász. Jura, kréta, eocaen, neogen, diluvium és 
alluvium képződményeit taglalja, míg a paleontológia! függelékben itt is számos új 
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kagyló (Lima Rothí), csiga (Turbo multistriatus), Brachiopoda (Terebratula 
Fötterlei, T. ovatissimaeformis, T. (Waldheimia) Hcrendica, T. (W.) Bakonica, T. 
(W.) Bakonica var. complanata, T. (W.) linguata, Rhynchonella Urkutica, R. 
Hungarica, R. pseudopolyptycha, R. forticostata, R. Matyasovszkyi, R. Hofmanni), 
valamint ammonita (Ammon. (Sageceras) Zsigmondyi) fajt írt le. 

A Déli-Bakonyban végzett földtani és őslénytani megfigyeléseit: Bakony Triász 
képletének taglalása^, „y4 Ceratites Balatonicus egy új leihelye, ennek szintje a 
Bakonyban”, „Egy új Cephalopoda-faj a Bakony Cer. Reitzi szintjéből” és ,,A déli 
Bakony Liaszlerakódásainak taglalása” című rövid közleményekben a Földtani 
Közlöny első (1871), második (1873) és harmadik (1874) évfolyama hasábjain 
ismertette. 

Tevékenységének másik színtere a Mecsek hegység volt. Ottani vízföldtani 
tevékenységét a M. kir. Földtani Intézet Évkönyvének IV. kötetében „Pécs városa 
és környékének földtani és vízi viszonyai” című, az 1876. évben közzétett, valamint 
a „Vélemény Pécs szab. kir. város és környéke forrásvizei ügyében” az 1900. évben 
Pécsett kiadott tanulmánya fémjelzi. 

Az 1876. évi tanulmány szövegrésze a földtani képződmények mintaszerű, 
részletes leírását, míg azok területi elhelyezkedését a „Pécs városa környékének — 
18-féle földtani képződményt feltüntető, 1 : 20 000 méretarányú — földtani 
térképe” tartalmazza. Az 1900-ban megjelent tanulmányában pedig mind Pécs város 
belterületi, mind a távolabbi környék forrásaiból nyerhető vízszerzési lehetőségek¬ 
kel foglalkozik. 

Mindkét munkája a Pécsett és környékén végzett földtani térképezése során tett 
megfigyeléseire épült. 

Itt említjük meg, hogy SZABÓ József, Wein János és ZsiGMONDY Vilmos 
bányamérnök geológusokkal együtt, a Budapest főváros káposztásmegyeri 
partiszűrésű kutakból történő ivóvízszerzési munkálatainak irányításában is 
résztvett. 

A Mecsek hegységben — Hofmann Károllyal — végzett földtani térképező 
munkája főleg a feketekőszén-telepeket tartalmazó jura időszaki képződményekkel 
foglalkozott. E térképezési munka képezte alapját VADÁSZ Elemér: „A Mecsek- 
hegység” című munkáia 1 : 75 000 ma. térképmellékletének (Magyar tájak földtani 
leírása I. Bp. 1935.). 

Akadémiai levelező tagsági székfoglalóját is ebből a témakörből tartotta, mely 
nyomtatásban „Adatoka Mecsekhegység és dombvidéke jurakorabeli lerakodásainak 
ismeretéhez” címmel az M.T.A. Értekezések a Term. Tud. Köréből című 
kiadványban látott napvilágot. Az I. stratigráfiai része 1880-ban, a II. paleontológia! 
rész 1881-ben jelent meg. 

Az I. részben Pusztafalu, Ó-Bánya és Eszter környéke jura időszaki képződ¬ 
ményeinek rétegtanát tárgyalja, míg a II. részben azok gazdag ősmaradvány 
együttesét írja le, itt is számos új faj leírásával gazdagítva a területre vonatkozó 
földtani és őslénytani ismereteket. 

Az általa leírt új fajok a következők: Belemnites Baranyaensis, B. Neumayri, 
Phylloceras O-Bányaense, Lytoceras dasyptychuni, L. polyhelictum, Haploceras 
vallis calcis, Oppelia Mecsekiensis, Stephanoceras molarum, S. Eszterense, 
Cosmoceras Stürzenbaumi, C. Uj-Bányaense, Perisphinctes Pusztafaluensis, P. 
subtiliplicatus y Inoceramus petalotus és Őst reá rhysa. 
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A mecseki liasz szénre vonatkozó utolsó, 19C)0-ban megjelent közleménye a Vasas 
és Hosszúhetény község közötti területtel foglalkozik. 

Földtani térképezési munkálatainak harmadik nagyobb területe — 1877-78. és már 
a Földtani Intézet igazgatójaként 1882-1908. között — a Krassó-Szörényi-hegység 
volt. 

Ottani tevékenységére a Földtani Közlöny hasábjain közzétett ,,Szörénymegye déli 
részére vonatkozó geológiai jegyzetek'", „Az 1881. évben Krassó—Szörénymegyében 
végzett felvételre vonatkozó geológiai jegyzetek", „Az 1882. évben Kras- 
só—Szörénymegyében végzett fölvételekre vonatkozó geológiai jegyzetek", 
„Triaskorbeli lerakódások fellépte Szászkabányán", valamint a SCHAFARZIK 

Ferenczcel és T. ROTH Lajossal közösen írt „Javaslat a Krassó—Szörény megyei 
hegységek délibb részeinek elnevezése és felosztása tárgyában", továbbá a M. kir. 
Földtani Intézet Évi Jelentésében megjelent „Adatok a Bozovicstól észak-nyugatra 
emelkedő hegység geológiai ismeretéhez" című tanulmánya nyújt bepillantást. 

A Keleti-Kárpátok belső peremén, általa az 1893. évben megindított kőolaj¬ 
kutatások földtani felvételeiben maga is részt vett. Ezekről az „Adatok az ha völgye 
felső szakasza geológiai viszonyainak ismeretéhez, különös tekintettel az ottani 
petroleumíartalmú lerakodásokra" (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve XI. 1894.) 
és „A háromszékmegyei Sósmező és környékének geológiai viszonyai, különös 
tekintettel az ottani petroleumtartalmú lerakódásokra" (M. kir. Földtani Intézet 
Évkönyve XII. 1895.) című munkájában számol be részletesen, mindekettőhöz egy 
1 : 75 000 ma. színes földtani térképet is csatolva. E két munkáját a Magyarhoni 
Földtani Társulat 1900. február 7-i közgyűlése az első ízben kiadott Szabó József- 
emlékéremmel tüntette ki. 

A földmívelésügyi miniszter kérésére összeállította „A petróleumra való kutatások 
állása a Magyar szent korona országaiban" című összefoglaló tanulmányát (M. kir. 
Földtani Intézet Évkönyve XVI. 1908.). 

A földtani térképezési munkáitól független őslénytani vonatkozású közleménye 
a „Brachydiastematherium transilvanicum Bkh. et MatY. egy új Pachyderma-nem 
Erdély eocaen rétegeiből" (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve IV. 1875.) és a 
„Néhány rhaetiai korú kövület zalavármegyei Kézi vidékéről" (A Balaton 
tudományos tanulmányozásának eredményei I. 1. rész, Pál. függ.). 

A BÖCKH János által térképezett és 1 : 144 000, illetve 1 : 75 000 ma. 
nyomtatásban megjelent térképlapok területét a 2. ábra szemlélteti. 

A M. kir. Földtani Intézet igazgatójaként az 1882—1906. évekről készített 
igazgatói jelentéseit olvasva, erőteljesen kitűnik az a sokrétű szervező tevékenysége, 
mellyel az intézetet vezette és minden vonalon megbirkózott mind a felszerelési, 
berendezési és korszerűsítési, mind az anyagi vonatkozású kérdések megoldásával. 

Az 1885. évi általános kiállítást megelőzően 1884. január havában felhívást 
intézett „a magyar korona területén előforduló mű- vagy építőipari nemkülönben 
ezekkel kapcsolatos iparágak tekintetében fontos kőzetanyagokat nyerő kőbánya és 
agyagvájástulajdonosok, bérlők- s üzletvezetőkhöz, valamint az idevágó anyagokat 
használó mérnöki hivatalokhoz”. A felhíváshoz tartozó „Kérdő-ív a kiállítandó 
kőzetmintákhoz"^ magyar és német nyelven 13 pontban foglalta össze az egyes 
nyersanyagokra vonatkozó gyakorlati kérdéseket. 

Hivatalos jelentést készített a budapesti 1885. évi országos általános kiállítás VI. 
csoportja „Földtan"-\ tárgyairól, külön alkalmi kiadványként „A Magyar Királyi 
Földani Intézet és ennek kiállítási tárgyai"-v6\, majd az 1896. évi ezredéves 
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országos kiállítás alkalmából magyar királyi Földtani Intézet és ennek kiállítási 
tárgyad-t6\. Ez utóbbi egyik fejezete „/I geológia fejlődésének rövid története 
Magyarországon 1774-től 1896-ig'''y mely fontos tudománytörténeti adatokat 
tartalmaz. A millennium évében a Vaskorona rend II. osztályával tüntették ki. 

Szakmai precizitását GESELL Sándor társszerzővel összeállított „/I Magyar Korona 
országai területén mivelésben és feltárófélben levő nemesfém, érez, vaskő, 
ásványszén, kősó és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási helyei" című, 1898- 
ban kiadott munkája, az általa vezetett Földtani Intézet eleganciáját, illetve kitűnő 
szervezettségét pedig SZONTAGH Tamás társszerzővel írt: „A magyar királyi 
Földtani Intézet"-vó\ szóló, 1900-ban kiadott ismertetője fémjelzi. 

Az 1897. évi szent-pétervári nemzetközi geológiai kongresszusról — ahol a 
kongresszus egyik alelnökévé választották meg — szóló beszámolója ugyancsak 
figyelmet érdemel. Ezalkalommal az orosz Szt. Szaniszló-rend II. osztályú 
csillagával is kitüntették. 

BÖCKH János emberi nagyságát és szakmai kiválóságát a Magyarhoni Földtani 
Társulatban végzett odaadó szervező munkássága is öregbítette. A Magyarhoni 
Földtani Társulatnak az 1867. év óta rendes, 1971. április 26-tól választmányi 
tagja, 1872. március 13-tól 1873. január 22-ig első titkára, 1892. január 3-tól 
alelnöke, 1895. február 6-tól 1901. február 6-ig pedig elnöke, majd elhűnytáig 
tiszteleti tagja volt. 

Elnöki minőségében tartott közgyűlési és üdvözlő beszédei, valamint HOFMANN 
Károly, Hauer Ferencz és PethÓ Gyula szaktársairól írt nekrológjai mély lelki és 
szellemi beállítottságról tesznek tanúságot. 

Külön figyelmet érdemel a Földtani Közlöny XX. kötetében az 1890. évben 
yyZsigmondy Vilmos (1821—1888)" életművét összefoglaló tanulmánya, mellyel a 
kimagasló kortárs küzdelmekben és eredményekben gazdag életébe nyújt 
mélyreható, meleg hangú bepillantást. 

Földtani Intézeti igazgatósága alatt épült fel a M. kir. Földtani Intézet Lechner 

Ödön által szecessziós stílusban tervezett, ma is megcsodált palotája, melynek 
kerítése szögletét BÖCKH Jánosnak a hálás kollégák által állított, STRÓBL Alajos által 
ruszkicai márványból készített reliefszobormű ve díszíti. 

Az 1908. évben, 25 évi igazgatói tevékenység után vonult nyugalomba*, s 1909. 
május 10-én Budapesten, szívszélhűdés következtében hányt el e kimagasló 
képességű, kiváló szakember. 

A nagy célokat maga elé tűző, rendíthetetlen akaraterejű egyénisége a ma 
geológusai számára is követendő példaként szolgálhat. 

"Vadász Elemér 1959 elején lejegyzett, nem elfogulatlan, de kortársi elbeszélése szerint 
rendkívül tekintélyes ember volt BÖCKH J., egyike az ország miniszteri tanácsosainak, amiből 
összesen talán egy tucat volt. Befolyási körében nagy hatalom birtokosa volt, amivel szívesen élt. 
Hatalma teljében érte a bukás, amikor Bozovics környékén, a neogén kőszénterületen a Kincstár 
kutatást akart indítani. A bozovicsi térképlap BÖCKH J. munkaterülete volt, s a lap nem volt kész. 
Sürgősen munkához látott, pótolni a napfényre került mulasztást, de akár elkészült a munkával, 
akár nem, ebből az ügyből kifolyólag sürgősen nyugdíjazták. (Szerk.) 
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hírek, ismertetések 

Joó Tibor 

1929-1991 

1929. VII. 5-én Dunakeszin született. 1947-ben érettségizett Újpesten, a Könyves Kálmán 
gimnáziumban s a Pázmány Péter Tudományegyetemre iratkozott be. Az időközben Eötvös L. 
nevét fölvett egyetemen 1951-ben kapta meg földrajz-biológia szakos tanári oklevelét. Ekkor a 
váci városi tanács nevelési osztályának munkatársa, a váci Sztáron Sándor gimnázium tanára lesz. 
1952-ben Vitális Sándor hívására a Magyar Állami Földtani Intézet vízföldtani osztályára, 
SCHMIDT Eligius Róberthez lépett át. Itt vízföldtani felvételt készít Dudar környékén, majd a 
Dunazug hegységben, s közben vízföldtani szakvéleményeket is. 

Itteni tudományos főmunkaerő státusát 1953-ban fölcseréli a Nógrádi Szénbányászati Tröszt 
nagybátonyi körzeti geológusi állásával. Ez a lépése a Bányaföldtani Szolgálat megalakulásával 
akkor feltárult lehetőség megragadását jelentette. 1957-ig tartott ez a periódus s BaRTKÓ Lajossal 
ekkor készítették el Kányás-akna összefoglaló jelentését, amely barnakőszén területre vonatkozóan 
az országban az első volt. 1957 és 1963 között osztályvezetői rangban a Nógrádi Szénbányászati 
Tröszt főgeológusa volt, vezetése alá tartozott egy 50 fős mélyfúró üzem is. 

1963-ban Budapesten, a Bányászati Tervező Intézet külfejtési osztályának lett munkatársa, majd 
a műszaki földtani osztály megalakulása után ott dolgozott. A Bányászati Kutató Intézettel való 
egyesülés (1979) után a két intézetből lett a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (KBFI): ennek 
geotechnikai osztályán, tudományos főmunkatársi beosztásban működött, míg 1983-ban 
nyugállományba nem helyeztette magát betegsége miatt. 1985-től haláláig - Budapest, 1991. III. 
16. - a Földtani Intézet adattárában munkálkodott. 

Vízföldtani megfigyelések a Szentendre-Visegrúdi hegységben címmel jelent meg tanulmánya 
a Földtani Intézet Évi Jelentése 1953-ról szóló kötetében (1954). A SCHMIDT E.R. szerkeszté¬ 
sében 1962-ben megjelent Vázlatok és tanulmányok Magyarország vízföldtani atlaszához c. kötet 
Dunazug hegység! fejezete az ő tetemes közreműködésével készült. Ugyancsak 1962-ben 
Salgótarjáni iparvidék címmel könyvet adott ki a salgótarjáni múzeum; ennek föld rajzi-földtani 
fejezetét Joó Tibor írta. Végül Stogicza Imréné társszerzővel Távérzékelésimódszerek gyakorlati 
alkalmazása a Máza-dél kutatási területen címmel publikált tanulmányt a Bányászat 117. évf. 8. 
számában (1984). 

Munkájának és munkahelyének tennészete miatt jelentősebb munkái is kéziratban maradtak. 
A kányási, társszerzős összefoglaló jelentés (Földtani Főigazgatóság, 1954) mellett nógrádi 
korszakából további három hidrogeológiai jelentése fekszik kéziratban (Kisterenye 1957, Ménkes 
1960, Nógrádi-medence 1963). 

A Bányatervnél s utódánál készült munkái közül 51 jelentősebbet foglalt ő maga lajstromba. 
Ezek közül némelyik egy vagy több társszerzővel készült, sok saját munkája. 1963 és 1980 között 
keletkeztek. Egyebek között Visonta, Bükkábrány, Vértessomló, Dobogókő hidrogeológiai, 
vízellátási, másutt betonadalékanyag-beszerzési, Budapest, Dorog-Lencsehegy, Nagyegyháza- 
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Csordakűt karszthidrogeológiai, Budafok-Nagytétény üregrendszer-vizsgálati, Visegrád- 
Prédikálószék és a nagymarosi vízlépcső mérnökgeológiai és vízföldtani munkálatai, továbbá az 
országos homokkataszter elkészítésében való részvétel tartoznak ide. 

Elhunyt kollégánk több évtizedes, folyamatos munkássága az intenzív földtani kutatások 
korának része, s most, e korszak lezárulta után kiváltképpen tanulságos elidőzni kissé fölötte! 

Kaszap András 

Dr. Dank Viktorné sz. Dévényi Magda 
1927-1992 

Ismét fájdalmas veszteség érte a hazai földtani kutatással, bányászattal hivatásszeiúen 
foglalkozók egyre csökkenő létszámú táborát. 1992. 1. 30-án váratlanul elhunyt dr. Dank 
Viktorné sz. Dévényi Magda oki. tanító, oki. geológus, a KFH ny. szakági főgeológusa. A sors 
különös fmtora, hogy éppen egy másik régi munkatársának temetésére készülődött. Személyében 
ismét elvesztettünk egy olyan szakembert, aki a második világháborút követő újjáépítést vállaló, 
sok megpróbáltatáson átesett szakgárdához tartozóan, időnek előtte elment közülünk. 

1927. II. 17-én Budapesten született. Elemi és középiskolai tanulmányait is ugyanitt végezte, 
és először tanítónői oklevelet szerzett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen lett oki. 
geológus 1951-ben. Nehéz gyermekkort élt meg, hiszen édesapja a nyilas uralom áldozata lett. 
Korán rákényszerült arra, hogy dolgozzék a tanulás mellett. Ezért már 111. éves hallgatóként az 
egyetemi földtani tanszéken, mint tudományos munkaerő dolgozott. Kortársai szívesen 
emlékeznek vissza a vékony, hosszúhajú, örökmozgó leányra, aki a könyvtár dolgozójaként 
mindenkinek készségesen segített, és kedvelt tagja volt az egyetemi fiatalok társaságának. 

A diploma megszerzése után az akkori Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Asványolajbányá- 
szati Főosztályára került, majd 1953-tól a MASZOLAJ központ geológiai osztályán tevékenyke¬ 
dett mint olajgeológus. 1954. I. 2-án féijhez ment és férjével együtt leköltöztek Zalába. Itt a 
Budafai Kőolajtermelő Vállalatnál Bázakerettyén dolgozott termelési geológusként, férfi 
kollégáival azonos módon vállalva a három műszakos terepi munka minden fáradalmát és 
időjárási kellemetlenségeit. Ennek ellenére életének legkedvesebb időszakaként emlegette ezt az 
1960-nal záródó időszakot. 

Dinamikus egyénisége, segítőkészsége, a közösségi problémák iránti érzékenysége, megnyerő 
és szerény modora miatt csakhamar a térség kedvence lett és nagy sajnálattól kísérve távozott 
Budapestre, ahol az 1960-ban alakult Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt alkalmazásában, mint 
termelési geológus dolgozott 1962-ig. 

Közben 1961-ben megszületett leánya, Magdolna, aki azonban nem követte szülei nyomdokait, 
mert orvos lett. 

1962-től 1964-ig az Országos Földtani Főigazgatóság főmunkatársa és az olajügyek referense. 
Ezenkívül a korábbi munkahelyi kapcsolatai révén a nemzetközi olajos kapcsolatokkal járó 
munkákban is jelentős részt vállalt. A hatóság igen nagy hasznát látta tevékenységének, mert az 
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olajbányászatban eltöltött évek, szakismerete, szakmai, baráti kapcsolatai és konstruktív 
személyisége gyakran vert hidat az állami bürokrácia és a szakma között, amihez jelentős 
diplomáciai érzék is kellett. 

1964-ben megalakult a Központi Földtani Hivatal, melyben mint az OFF jogutódjában 
tevékenykedett szakági főgeológusként, mb. osztályvezetőként, párttitkárként. Igen komoly 
munkát végzett a hatóságok és az olajipar harmonikus együttműködésének megvalósításáért, 
hiszen mindhárom területen komoly tapasztalatokkal rendelkezett és szinte mindenkit ismert a 
szakberkekben. Jó kapcsolatokat épített ki ezen kívül az egyetemekkel és tudományos 
intézményekkel. Rendkívül tehetséges szervező volt, a megkötöttségektől bénult időszakokban sem 
ismert lehetetlent. Közben állandóan tanult is, mert nem akart lemaradni a fejlődésben. 

Szakmai munkái megtalálhatók az olajipari és egyéb szakirattárakban. Arra is szakított időt, 
hogy technikumi tankönyvet újon. Magat nem kímélve dolgozott a tudományos egyesületekben, 
az akadémiai bizottságban és más társadalmi fórumokon. Mindenütt szerették és becsülték 
lelkiismeretes munkája, segítőkészsége és embersége miatt. Talán ez a tülliajszoltság okozta idő 
előtti elhasználódását szervezetének. 1965-ben még kihevert egy balesetet, 1976-ban 
azonban,nem egészen ötven évesen, idő előtti nyugállományba kényszeríti betegsége. Ezt 
követően még itt-ott tevékenykedik, de tartós terhelésre már nem volt képes. 

Munkásságát több alkalommal elismerésben részesítették: 1954-ben Kiváló dolgozó, 1956-ban 
Kiváló műszaki dolgozó, 1959-ben a Bányászat kiváló dolgozója, 1965-ben a Földtani kutatás 
kiváló dolgozója kitüntetéseket kapta, 1972-ben pedig a Törzsgárda ezüst fokozatának lett 
birtokosa. 

Annak ellenére, hogy több, mint másfél évtizede nyugállományban volt, népszerűségét szinte 
igazolta a geológus, geofizikus, bányász, olajos és nem olajos szaktársak, kollégák, barátok és 
ismerősök nagy tömege, akik azért gyűltek össze a Farkasréten, hogy február 27-én, ezen a 
veröfényes télutón, utolsó búcsút, jószerencsét! mondjanak Magdinak, Magda néninek és 
szívükben emlékét megőrizzék. Nyugodjék békében! 

Kaszap András 

Dr. Fejér Leontin emlékezete 
(1925-1992) 

Fejér Leontin 1925. december 10-én született Budapesten, értelmiségi családban, 1943-ban 
érettségizett s ugyanakkor iratkozott be a Pázmány Péter Tudományegyetemre, ahol 1950-ben 
kapta meg geológus! diplomáját. Egyetemi tanulmányai alatt 1946 nyarán a Magyar Bauxitbánya 
nyírádi üzeménél mint geológus gyakornok, 1947-ben a Magyar Állami Földtani Intézet 
mélyfúrási laboratóriumában mint vendégkutató, végül 1949. november 15-től a Magyar-Szovjet 
Bauxit Alumínium Rt-nél (MASZOBAL) mint geológus dolgozott. 

Ez utóbbi munkahelyről került át a mecseki szénterületre, amelynek szakmai sokrétűségét élete 
végéig tanulmányozta, kutatta. 1951. február 24-től a Magyar-Szovjet Hajózási Rt. (MSZHRT, 
az abban a korban közkeletű kiejtés szerint: meszhart) Pécsi Szénbányái szabolcsi bányakerüle¬ 
ténél geológusként, majd 1952. november 1-től a Pécsi Szénbányászati Tröszt igazgatóságán mint 
főgeológus, s végül 1968-tól mint műszaki-gazdasági tanácsadó dolgozott. 

1968 és 1973 között (másodállásban) az ország egész szénbányászatát koordináló szervezetnek, 
az Egyesült Magyar Szénbányáknak a tanácsadója volt, mint iparági főgeológus. 1984. május 31- 
én ment nyugdíjba. Hivatali munkái mellett a szakma tudományos és társadalmi tevékenységéből 
aktívan vette ki részét. 

Tudományos munkásságát, s egyben szorgalmát a keze alól kikerült szép számú publikáció 
méltán képviseli. Szakmaszeretetét és elkötelezettségét mutatja, hogy cikkeit több helyen, több 
folyóiratban tette közzé, a többi szakma felé a terjesztés, ismertetés állandó szándékával, 1968- 
ban doktori szigorlatot tett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán. 

Külön figyelemre méltó nyugdíjas éveinek öt, nagy volumenű munkája, melyet esetenként az 
általa kiválasztott kollégáival együtt végzett mint főszerkesztő. Ezek a munkák az összes hazai 
kőszénmedencére kiteijedtek s igen nagy részletességgel tárgyalják a bánya földtant, a 
kőszéntelepek kéntartalmát, a nem energetikai szénfelhasználás lehetőségeit, az egyes kőszénfajták 
használati értékének növelése lehetőségeit, valamint a földtani paraméterek gazdaság földtani 
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szempontú összesítését. A Mecseki-szénmedence főgeológusaként szakmai tevékenysége kiteijedt 
a kőszénösszletgazdaságföldtanára, minőségére, szénültségére, a gázkitörés-veszély geológiájára, 
továbbá a szilikózis probléma geológiai vonatkozásaira is. 

Tevékenységének sokrétűségét mutatja, hogy aktív tagja volt társulatunknak, továbbá a Magyar 
Hidrológiai Társaságnak, a Magyar Geofizikusok Egyesületének, a Pécsi Akadémiai Bizottság 
geológiai szakbizottságának, a MTESZ Baranya megyei Bizottságának, valamint a Közgazdászok 
Klubjának. Ezekben az idők során különböző, sokszor vezető tisztségekre is megválasztották. Egy 
sor lutűntetést birtokolt. 

Mindezeken túl otthonában igen szépen rendszerezett szakmai anyagot gyűjtött össze. Jelentős 
szakmai könyvtárát, irattárát és speciális gyűjteményeit szakszerijén katalogizálta. Lelkesedve 
tudott örülni egy-egy újabb különleges könyvnek vagy kéziratnak, lett légyen az akár külföldről 
szakmai levelezés útján kapott vagy hazai antikváriumban böngészve vásárolt. Egy eredeti 
BeudaNT kötettől a legújabb, német nyelvű szaklexikonig több ezer kötet volt található most 
elárvult könwtárában. Nem szólva lassan tudománytörténeti értékű levelezéséről, amelyet a 
szakma kiválóságaival és öregjeivel folytatott és egyéb, gyűjteményként kezelt kéziratairól. 
Könyvtára és irattára kétségtelenül megérdemelné a teljes rendezést, mert közelálló a feltételezés, 
hogy abban igen sok szakmai-történeti kuriózum rejtőzhet. Beleértve több nem publikált saját 
munkáját is. 

Súlyos és gyógyíthatatlan betegsége, mely évtizedeken keresztül kísérte, s előtte is sejtett-tudott 
volt, bizonyos mértékig zárkózottá tette a külvilág szemében, ám közeli barátai előtt őszintén fel 
tudott táruíni. 

1992. július 2-án kísértük utolsó útjára a pécsi köztemetőbe. 
Személyében a magyar földtan szakmai körének igen színes és szorgalmas egyéniségét 

veszítettük el, barátai pedig jó kedélyű és meleg szívű társukat gyászolják. S emlékét kegyelettel 
és szeretettel őrzik! 

OSWALD György 
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Személyi hírek — Personalia 

A Földtani Közlöny 1989. évi, 199. köte¬ 
tének 4. számában, dr. Strausz László nekro¬ 
lógjának első bekezdésében olvasható, hogy 
"Siófokon helyezték örök nyugalomra". Ennek 
a téves adatot közlő mondatnak helyesbítéseként 
adjuk közre az alábbi sorokat: 

Dr. Strausz László temetése szűk családi és 
szakmai körben, a római katolikus egyház 
szertartása szerint 1988. július 15-én volt a 
budapesti Új köztemető szóróparcellájában, 
végakaratának megfelelően. 

1989 novemberében 72 éves korában meghalt 
Martos Ferenc bányamérnök, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja, a Köz¬ 
ponti Bányászati Fejlesztési Intézet (korábban: 
Bányászati Kutató Intézet) nyugalmazott yezér- 
igazgató-helyettese. 1948-tól a Magyar Állami 
Szénbányák Rt-nél (MÁSz), majd a kutató 
intézetne! dolgozott. 

Mozsolics Tibor geofizikus mérnök, a 
Központi Földtani Hivatal szakreferense, hosz- 
szabb időn át párttitkára, életének 60. évében 
Budapesten, 1991. III. 16-án váratlanul el¬ 
hunyt. Hamvasztás után IV.4-én búcsúztatták a 
Rákoskeresztúri új köztemetőben. 

Újsághír 1991. III. 26-án, kedden: Szabályta¬ 
lanul tartózkodott a nyűt vasúti pályán Budapest 
X. kerületében vasárnap délután a Gyöngyike 
utca térségében JUHÁSZ Jenő 51 éves miskolci 
geológus, és egy vonat elütötte. A férfi a 
helyszínen életét vesztette. 

A Mikolci Egyetem Tanácsa és a Bányamér¬ 
nöki Kar Tanácsa mély megrendüléssel és 
fájdalommal tudatja, hogy dr. h.c. dr. SziLAS 
Pál egyetemi tanár, a műszaki tudomány dok¬ 
tora, a miskolci egyetem díszdoktora, oki. bá¬ 
nyamérnök, a bányamémöki kar volt dékánja, 
az olajmémöki tanszék volt vezetője 1991. VI. 
4-én, 71. évében tragikus hirtelenséggel el¬ 
hunyt. Az egyetem saját halottjaként VI. 17-én 
14h-kor Miskolcon, a Mindszenti temetőben 
volt hamvasztás utáni búcsúztatása. 

Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazga¬ 
tósága, továbbá barátai és volt munkatásai 
tudatták, hogy SZILÁRD József oki. mérnök, 
geofizikus, az intézet egykori osztályvezetője 

1991. VI. 10-én, 90. életévében, hosszú szen¬ 
vedés után elhunyt. Temetése 21-én 14 h-kor 
volt a remetekertvárosi templom kriptájában. 

Dr. Meisel Jánosnész. dr. Eyszrich Rozá¬ 
lia geológus, az Eötvös L. Tudományegyetem 
Földtani Tanszéke nyugalmazott adjunktusa 
hosszas betegeskedés után Budapesten meghalt. 
Temetése 1991. VII. 9-én volt az óbudai teme¬ 
tőben. 

A Magyar Állami Földtani Intézet és a 
gyászoló család mély fájdalommal tudatta, hogy 
dr. Rónai András nyugalmazott tudományos 
osztályvezető és tudományos tanácsadó, a 
földtudomány doktora, életének 85. évében, 
1991. VIII. 13-án elhunyt. Az intézet saját 
halottjának tekintette. A r. kát. egyház szertar¬ 
tása szerint VIII. 30-án, pénteken 13 h-kor a 
Farkasréti temető központi ravatalozójából 
kísérték utolsó útjára. 

A ravatalnál VITÁLIS György a Földtani 
Intézet, Kecskeméti Tibor a Társulat, Juhász 
József a Magyar Hidrológiai Társaság és SO¬ 
MOGYI Sándor a Magyar Földrajzi Társaság 
nevében mondott búcsúbeszédet, a sírnál gróf 
Teleki Pál személyes búcsúszavakat. 

Grasselly Gyula, a szegedi József Attila 
Tudományegyetem ny. professzora, az Akadé¬ 
mia rendes tagja, a szegedi akadémiai bizottság 
és az Akadémia Földtudományok Osztályának 
elnöke 71 éves korában, 1991. XI. 13-án 
meghalt. 

Dr. Jantsky Béla Kossuth-díjas főgeológus, 
a föld- és ásványtani tudományok doktora, 
egykori munkácsi és beregszászi tanár életének 
84. évében hosszas szenvedés után elhunyt. 
Temetése 1991. XII. 17-én volt a Farkasréti 
temetőben. Búcsúbeszédet mondott MAJOROS 
György tagtársunk. 

1991. V. 23-án az alábbi közlemény jelent 
meg néhány napilapban: „A Magyar Olajipari 
Múzeum dr. Papp Simon geológus (1886-1970) 
és dr. Papp Simonné, szül. Maszárovits 
Mária hamvait a budapesti Farkasréti temető¬ 
ből, illetve a nógrádverőcei temetőből Zala¬ 
egerszegre, a Magyar Olajipari Múzeumban 
kialakított szoborparkban szándékozik elhelyez- 
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ni. Kéijük esetlegesen még élő hozzátartozói¬ 
kat, hogy egy hónap időtartamon belül jelezzék 
az alábbi címen levélben vagy személyesen, ha 
ez ellen kifogásuk, vagy bármilyen észrevételük 
van! Magyar Olajipari Múzeum, 8900 Zala¬ 
egerszeg, Batthyány u.2.” 

Ezt követően X. 25-én 11 órakor az Olajipari 
Múzeum szoborparkjában, Papp Simon mell¬ 
szobra mögött ünnepélyesen elhelyezték a két 
urnát. Az ünnepélyes aktuson a szakemberek 
széles köre vett részt. Több szakintézmény 
képviseletében hangzott el ünnepi megemlé¬ 
kezés Papp Simonról és tevékenységéről. A 
temetési szertartást dr. KONKOLY István szom¬ 
bathelyi megyéspüspök celebrálta. 

Dr. Dank Viktomé sz. Dévényi Magda a 
Központi Földtani Hivatal ny. főgeológusa 
1992. I. 31-én Budapesten hirtelen meghalt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása II. 17-én volt a 
Farkasréti temetőben. Az urna elhelyezésénél 
Morvái Gusztáv tagtársunk búcsúztatta eltávo¬ 
zott kollégánkat. 

Dr. Reményi K. András geológus 70 évesen, 
1992. II. 8 -án rövid betegség után Budapesten 
elhunyt. Urnáját III. 4-én helyezték el az óbu¬ 
dai temető kolumbáriumában. 

Takács Ernő: A földalatti, váltóáramú, 
elektromos dipólus térerőssége sajátságainak 
bányageofizikai célú vizsgálata c. doktori 
értekezésének nyilvános vitája 1991. V. 14-én 
10,30 h-kor volt a Magyar Tudományos Akadé¬ 
mia székházának nagytermében. 

CZAKÓNÉ VÉR Klára: Urántartalmú ércek 
karbonátos lúgzásának mikrobiológiai, ökoló¬ 
giai értékelése c. kandidátusi értekezésének 
nyilvános vitája 1991. VI. 19-én 11 h-kor volt 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem rektori 
tanácstermében ( Gödöllő, Páter K. u. 1.). 

BondáR István: Képfeldolgozási és statisz¬ 
tikai módszerek alkalmazása a szeizmikus 
kiértékelésben c. kandidátusi értekezésének 
nyikvános vitája 1991. VI. 20-án 14 h-kor volt 
az Eötvös L. Tudományegyetem Őslénytani 
Tanszékének előadótermében (VIII. Ludovika 
tér 2. I. em.) 

Dunkl István: A fission track módszer és 
alkalmazása geokronológiai kérdések megoldá¬ 
sában c. kandidátusi értekezésének nyilvános 
vitája 1991. VI. 25-én 10,30 h-kor volt az 
Akadémia nagytermében. 

Dódony István: Rétegszilikátok kristályké¬ 
miai kapcsolatainak és rácsgeometriájának 
transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálata 
c. kandidátusi értekezésének nyilvános vitája 

1991. VI. 26-án 10 h-kor volt az Akadémia 
nagytermében. 

Gondi Ferenc: A szelén a geokémiai környe¬ 
zetben c. kandidátusi értekezésének nyilvános 
vitája 1991. IX. 26-án 10,30 h-kor volt az 
MTA Geokémiai Kutató Laboratóriumban 
(Budapest XI. Budaörsi út 45., csarnoképület 
II. emelet). 

GÁLOS Miklós: Kőzetek szilárdsági és alakvá- 
tozási tulajdonságai a mérnökgeológiai kőzet- 
modell rendszerében c. kandidátusi értekezé¬ 
sének nyilvános vitája 1991. X. 30-án 14 h-kor 
volt az Akadémia nagytermében. 

Vy Quoc Hal Észak-Vietnám függőleges 
földkéregmozgásainak vizsgálata ismételt szin¬ 
tezési adatok felhasználásával c. kandidátusi 
értekezésének nyilvános vitája 1991. XII. 2-án 
14 h-kor volt a Földmérési és Távérzékelési 
Intézet tanácstermében (Budapest V. Sas u. 
19.). 

Dzurman Cerendordzs: A mongóliai Góbi 
sivatag felszín alatti nagyobb víztározóinak 
hidrogeológiai viszonyai c. kandidátusi érteke¬ 
zésének nyilvános vitája 1992. V. 25-én 10 
h-kor volt a Bányászati Dolgozók Szakszerve¬ 
zete tanácstermében (Budapest VI. Gorkij fasor 
46-48.). Az értekezés opponensei Balla Zol¬ 
tán, Hajdú Jánosné és Székely Ferenc, a 
földtudomány kandidátusai voltak. A bíráló 
bizottság elnöke ALFÖLDI László, a földtu¬ 
domány doktora, titkára Kleb Béla, a 
földtudomány kandidátusa, t a g j a i SZESZTAY 
Károly, a műszaki tudomány doktora, SCHMIE- 
DER Antal, a műszaki tudomány kandidátusa. 
Szűcs István, a műszaki tudomány kandidátusa 
és Kaszap András voltak. 

Az értekezés nyilvános vitáját III. 3-án 10 
h-ra tűzte ki a Tudományos Minősítő Bizottság 
az Akadémia nagytermébe, de az opponensi 
vélemények egyikének elkallódása miatt a vita 
nem volt lefolytatható, hanem el kellett halasz¬ 
tani. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem aulá¬ 
jában ünnepélyesen avatták doktorrá (doctor 
universitatis rerum naturalium) ERDÉLYI Árpád, Á 
jANKOVicsJstván, Papp Gábor, RÓTH László ^ 
és Zsillé Ákos geológusokat 1991. II. 9-én. 

1991. VI. 2-án GÖNCZ Árpád köztársasági 
elnök a Magyar Köztársaság Zászlórendje 
kitüntetést adta át RÖNAI Andrásnak, több 
évtizedes munkásságaelimeréseként, 85. szüle¬ 
tésnapja alkalmából. 
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Társulatunk közgyűlésén, 1991. III. 13-án az 
alábbi elismeréseket adta át HÁMOR Géza 
elnök: 

Szabó József emlékérem ERDÉLYI Mihály — 
GÁLFI János: Surface and subsurface mapping 
in hydrogeology c. könyvükért. Átvette ERDÉ¬ 
LYI Mihály. 

Hantken Miksa emlékérem] kt^OSSY Dénesnek 
"Pleistocene vertebrate faunas of Hungary" c. 
munkájáért. 

Koch Antal emlékérem RaincsáKNÉ KosáRY 
Zsuzsannának, KiSDiNÉ Bulla Judit és Szabó¬ 
mé Drubina Magdolna szerzőtársakkal készített 
"Budapest területének földtani térképe, felszín¬ 
alatti első vízadó képződmények térképe, 
építésalkalmassági térképe" c. munkájáért. 

Vendl Mária emlékérem ZOLTAI Tibor ame¬ 
rikai egyetemi tanárnak, mineralógiai-krisztallo- 
gráfiai szakirodalmi munkásságáért. 

Pro Geológia Applicata érem BÁRDOSSY 
György, Cseh Németh József, Erdélyi Mi¬ 
hály, SZANTNER Ferenc, Völgyi László és 
Zelenka Tibor tagtársainknak. 

Semsey Andor ifúsági emlékérem Vakarcs 
Gábor — Várnai Péter: Karotázs transzformá¬ 
ció és térképező programcsomagok felhaszná¬ 
lása a geológiai értelmezésben c. munkáért, 
továbbá pénzjutalom BUJTOR László: Albai és 
cenomán ammono ideák paleobiogeográfiai 
értékelése az alpi-kárpáti és mediterrán Tethys 
régióban c. munkájáéit. 

Kriván Pál alapítványi emlékérem Gerner 
Péternek, mint az első előadói ankét hallgatói 
kategóriája I. helyezettjének. 

Társulati emlékgyűrüi kaptak: ERDÉLYI 
Tibor, Gerber Pál, Juhász József, Kaszap 
András, RÉVÉSZ István. 

50 éves társulati tagságot elismerő díszokle¬ 
velet kaptak SzÉKYNÉ Fux Vilma és CsÍKY 
Gábor. 

Tiszteleti tagokká választattak: JaskÓ Sándor 
és Kórössy László, 

külföldi tiszteleti tagokká: Gattinger, T. 
(Ausztria), Slaczka, A. (Lengyelország), TE¬ 
LEKI Pál (USA). 

Az első előadói ankét díjazottjai: 
Hallgatói kategória: 

I. Gerner Péter 
II. Magyari Árpád 
II. Dulai Alfréd 
III. PORJESZ Róbert 
III. Rosta Éva-BENKOVics 

László 

Végzettek: 
I. Bujtor László 
I. Kozma Tibor 
II. Fehér Tamás 
III. László József 

A Műszaki és Természettudományi Egyesü¬ 
letek Szövetsége (MTESZ) dr. VITÁLIS György¬ 
nek, szakmai-tudományos és társadalmi mun¬ 
kássága elismeréseképpen MTESZ díjat adomá¬ 
nyozott 1991. XII. 6-án. 

1990. IX. 1-én, a Miskolci Egyetem tanév¬ 
nyitó ünnepségén a dékán a Bányász Szolgálati 
Érdemérem különböző fokozatait adta át dr. 
Wallacher László és dr. LÉNÁRT László 
kollégáinknak. 

1991, évi Bányásznap alkalmával a Bányász 
Szolgálati Érdemérem gyémánt fokozatát kapta 
dr. Kókai János főgeológus, világbanki mene¬ 
dzser és Szerecz Ferenc főgeológus, osztály- 
vezető, az OKGT Kutatási Főosztályán. 

A bányásznap alkalmából BenkÓ Attila 
geofizikus mérnöknek és HORVÁTH Pétemé 
geológus mérnöknek Kiváló Dolgozó kitüntetést 
adtak át 1991. IX. 4-én Szolnokon, a Geofi¬ 
zikai Kutató Vállalat mélyfúrási kutatási igazga¬ 
tóságánál. 

Az Alföldi Olajbányász 1991. évi 12. száma 
(1991. aug./szept.) a 2. oldalon teljes létszám¬ 
ban felsorolja a Nagyalföldi Kőolaj és Földgáz¬ 
termelő Vállalatnál, továbbá a Kőolajkutató 
Vállalatnál a bányásznapon kiosztott kitünteté¬ 
seket. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület 78. tisztújító közgyűlésén (Budapest, 
1991. IX. 22.) dr. Szabó Elemér geológusnak, 
a Bauxitkutató Vállalat tanácsadójának, az 
ICSOBA magyar nemzeti bizottsága geológiai- 
bányászati titkárának a Sóltz Vilmos emlékér¬ 
met adományozta s ezt a Bányászat 1992. évi 
kötetének 14. oldalán fényképpel tudatta. 

Ugyanezen alkalommal az egyesület elnö¬ 
ksége CsÍKY Gábor oki. geológusnak, tiszteleti 
tagnak a Sóltz Vilmos 40 éves egyesületi tagsá¬ 
gért emlékérmet adományozta. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület 1971-ben alapított szerzői nívódiját 
1989. VI. 21-én, a Bányászat szerkesztőbizott¬ 
ságának ülésén adták át BÁRDOSSY György 
tiszteleti tagunknak, a Magyar Alumíniumipari 
Tröszt nyugalmazott főgeológusának, "A világ 
bauxitvagyonának és a magyar bauxitvagyon 
megítélésének alakulása napjainkig"c. cikkéért. 

A BKL Bányászat 1990. évi nívódíjait 1991. 
VI. 4-én adták át. A II. kategóriában dr. Ma- 
TYI-SZABÓ Ferenc oki. bányageológus-mémök, 
a Bányászati Egyesülés (Tatabánya) osztályve¬ 
zetője kapta, "Hasznosítható ólom-cinkérc és 
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baríttelérek az és2:akkelet-algériai Sidi-Kambcr 
térségében” (pp. 720-736.). 

A Magyar Földrajzi Társaság 1989. V. 16-án 
a Tudományegyetem főiskolai karán megtartott 
közgyűlése tiszteleti tagjává választotta Jakucs 
László egyetemi tanárt és VasváRY Artúrt, a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) 
ny. főtitkár-helyettesét. Az 1989/1992-es cik¬ 
lusra választmányi taggá választotta JUHÁSZ 
Árpád geológust. 

A Természet Világa (Természettudományi 
Közlöny) 1991. évi 1. számában tette közzé az 
1990. évi cikkpályázatuk eredményét (p. 45.). 
Ebben a két II. díj egyikét FŐZY István geoló¬ 
gus kapu (Természettudományi Múzeum, 
Föld-és Óslénytár) Őslény c. cikkéért. Dicsé¬ 
retet kilenc szerző kapott. Ezek között van 
ötödikként DUNKL István (MTA Geokémiai 
Kutatólaboratórium). Benyújtott cikkének címe: 
Á láthatóvá tett földtani kor. 

1991. I. 22-én tartotta közgyűlését a Magyar 
Természettudományi Társulat. 

Dank Viktor ügyvezető elnök beszámolt a 
társulat eddigi tevékenységéről, helyzetéről, 
további feladatairól és programjáról. 

A jelenlevők megvitatták, majd elfogadták a 
társulat alapszabályát. Ebben rögzítették, hogy 
az MTT lapja a Természettudományi Közlöny, 
s döntöttek arról is, hogy a folyóiratot a tagdíj 
fejében, illetmény lapként adják tagjaiknak. 

Ezután titkos szavazással megválasztották a 
tisztségviselőket: 

Elnök: SZENTÁGOTHAI János akadémikus; 
ügyvezető elnök: Dank Viktor, a földtudomány 
doktora; alelnökök: SZUROVY Géza c. egyetemi 
tanár és PONORI Thewrewk Aurél csillagász, 
ny. igazgató. Szakosztályi elnökök: CziMliER 
Gyula tszv. egy. t. (biológia), AlmÁR Iván, a 
fizikai tudomány doktora ( csillagászat); SOMO¬ 
GYI Endre tszv. egy. t. (egészségügy); Sas 
Elemér egy. docens (fiziíca-meteorológia); 
Dank Viktor (földtudomány); Beck Mihály 
akadémikus (kémia); Paris György igazgató 
(informatika); Perczel György egy. t. (kör¬ 
nyezetvédelem); WiEGAND Győző igazgató 
(műszaki). 

A Természettudományi Társulat 1991-ben 
négy SZILY Kálmán emlékérmet adott át érde¬ 
mes tagjainak, SzUROVY Géza tagtársunk 
egyike a kitüntetetteknek, Bay Zoltán, Kun¬ 
falvi Rezső és tVermes Miklós társaságában. 

A Természet Világa 1991/8. száma 381. 
oldalán ez alkalomból kitüntetett kollégánk 
szakmai életraj2Lát közli. 

1992. III. 15-én az Országházban nyújtotta át 
az államelnök és a miniszterelnök Kretzoi 

Miklós paleontológusnak, a földtudomány 
doktorának, nyugalmazott egyetemi tanárnak a 
Széchenyi-díjat a magyarországi ősgerincesek, 
különösen az ősemberi maradványok feldolgo¬ 
zása és a világ szakmai közvéleményével való 
megismertetése terén végzett munkásságáért 

A köztársasági elnök által adományozott 
1956-os emlékérem és emléklap kitüntetést dr, 
SZENTGYÖRGYVÖLGYl Péter köztársasági meg¬ 
bízott nyújtotta át a budapesti Városházán 
Korim Kálmán és VerrasztÓ Zoltán kollégá¬ 
inknak. 

i 

Napilapokban jelent meg 1991. IV. 6-án az 
alábbi keretes, nagy alakú hirdetés: ”A Köz¬ 
ponti Földtani Hivatal az 1869-ben alapított, 
nagymúltú Magyar Állami Földtani Intézet 
igazgatói munkaköréi pályázat útján kívánja 
betölteni. 

A munkakörre felsőfokú végzettségű, erköl¬ 
csi bizonyítvánnyal, megfelelő szakmai ismere¬ 
tekkel és legalább egy világnyelven tárgyaló- 
képes pályázókat várunk. 

A pályázóknak a magyar földtani kutatásokra 
váró új igényeknek megfelelő koncepciót kell 
megfogalmazniuk. Az elvárható emberi érté¬ 
kek, általános szakmai ismeretek mellett a 
pályázóknak rendelkezniük kell jó szervező és 
vezető készséiigel. 

A részletes pályázati kiírás átvehető a Köz¬ 
ponti Földtani Hivatal elnöki titkárságán dr. 
Csongrádi Jenőnétől (Budapest V. Arany J. u. 
25. II. emelet). 

A pályázatokat 1991. május 1-ig kell beadni. 
A pályázatokat — teljes diszkréció biztosítá¬ 

sával — független szakmai bíráló bizottság 
értékeli, ennek alapján a kinevezésről a Köz¬ 
ponti Földtani Hivatal elnöke dönt." 

A pályázat nyomán 1991. VII. 1-el GaÁL 
Gábor lett a Földtani Intézet Igazgatója. Finnor¬ 
szágból jött haza ellátni e tisztet. 

Dank Viktor — 1984. óta a Központi Föld¬ 
tani Hivatal elnöke — 1989. XII. 1. óta nyugál¬ 
lományban, 1990. IX. 30-ig töltötte be hivata¬ 
lát. Az 1990. tavaszán kiírt pályázat (lásd a 
Földtani Közlöny előző füzetének híreit) nyo¬ 
mán az ipari és kereskedelmi miniszter 1990. 
XII. 15-én dr, KüMLÓssy Györgyöt nevezte ki 
a KFH elnökévé. 

Az új elnök addigi szakmai tevékenységét d 
bauxitkutatás területén fejtette ki itthon él 
UNlDO-szakértőként külföldön is. 

Kinyilvánított elképzelése szerint a hivatal íő 
feladata az ásványvagyon-gazdálkodás és a 
földtani kutatás koordinálása. Célja emellett a 
magyarországi földtani tevékenységek moderni¬ 
zálása és a koncessziós rendszer bevezetése a 
földtani és bányászati ágazatban. Elő kívánja 
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segíteni a magánbefektetéseket a magyar ás¬ 
ványvagyon hasznosítására. Tovább kívánja 
fejleszteni külföldi tevékenységünket tudomá¬ 
nyos együttműködési programok formájában 
csakúgy, mint üzleti alapon. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Alkal¬ 
mazott és Műszaki Földtani Tanszéke vezető 
docensévé MiNDSZENTY Andrea kapott kineve¬ 
zést 1991. IX. l-től. 

A Köztársaság Elnöke 141/1991 (Vili. 3.) 
KE határozatával dr. VÁRHEGYI Győzőt, a 
Veszprémi Egyetem Szervetlen Kémiai Techno¬ 
lógia tanszékének tanárát 1991. XII. 30-ával — 
nyugállományba voriulására való tekintettel — 
a tisztsége alól felmentette. 

A Köztársaság Elnökének 187/1991 (IX.15.) 
KE határozata, a művelődési és közoktatási 
miniszter előterjesztésére dr. Kiss Jánost, az 
Eötvös L. Tudományegyetem Tennészettudo- 
mányi Kar Ásványtani Tanszékének tanárát 
1991. XII. 31-ével — nyugállományba vonulá¬ 
sára tekintettel — e tisztsége alól felmentette. 

Magyarország kistájainak katasztere c.köny¬ 
vért 1991. évi akadémiai díjban részesültek — 
megosztva — SOMOGYI Sándor, ÁdÁM László, 
Juhász Ágoston, Marosi Sándor, és Szilárd 
Jenő geográfusok, továbbá AmbrÓZY Pál és 
Kozma Ferenc meteorológusok. Galambos 
József mezőgazdász és Rajkai Kálmán bio¬ 
lógus. 

Az MTA földtudományok osztályának 1991. 
IX. 30-i ülésén adta át Grasselly Gyula 
rendes tag, osztályelnök az MTA Szádeczky— 
Kardoss Elemér díj és ösztöndíj alapítványának 
kuratóriuma által 1991-re kiírt pályázat nyerte¬ 
seinek a dijakat. Az 1990-ben elnyert, de 
különböző okok miatt csak ekkor átadott díjak 
közül a legnagyobbat SzÚNYOGH Gábor, az 
OMBKE tagja vette át. Az 1991. évi nyertesek 
között van Bokányi Ljudmilla, a bányászati 
témával jelentkezett egyetlen pályázó. 

Az OrsMgos Tudományos Diákköri Tanács 
14 szekcióban kétévente rendezett seregszem¬ 
léje keretében a műszaki szekció XX. országos 
versenye 1991. IV. 15-16-án a budapesti Mű¬ 
szaki Egyetemen volt. A miskolci egyetem 
hallgatói a következő, szakmánkat érintő dolgo¬ 
zatokkal arattak elismerést: 

SÜTŐ Róbert: Széleshomlokú fejtésmódok 
települési adottságokhozalkalmazandó telepítési 
lehetőségei. Konzulens: dr. Patvaros József 
egy. t. Bányaműveléstani Tanszék. 

SZALAI Ferenc: A komplexen gépesített 
frontfejtésekben a földtani zavargások megoldá¬ 
sára alkalmazott módszerekről és azok gazda¬ 

sági kihalásairól. Konzulens: dr. PatvaROS J. 
egy. t. 

SZEPESSY K. András: Környezetkímélő 
kőzelbontási lehetőség. Konzulens: dr. FÖLDESI 
János egy. docens, Bányaműveléstani Tanszék. 

Mensah, Emmanuel — Aborampah: A 
mecseki liász korú koksz-szén petrográfiai 
alkotóinak flotálhatósági vizsgálata. Konzulens: 
Bokányi Ljudmilla egy. tanársegéd, Ásvány- 
előkészítési Tanszék. 

Molnár István: A bükkábrányi lignit lakos¬ 
sági célú felhasználása.^Konzulens: dr. TOMPOS 
Endre egy. docens, Ásványelökészítési Tan¬ 
szék. 

A Bányászat 1990. évi 11-12. számában (p. 
778.) fényképeik közlése mellett köszöntötte 
Jaskó Sándor geológust november 18-án betöl¬ 
tött 80. és Marczis József oki. bányamérnököt 
november 20-án betöltött 70. életéve alkalmá¬ 
ból. 

Az Akadémia 1990. X. 10-én újjáválasztott 
bányászati tudományos bizottságának tagja lett 
három évre Jambrik Rozália, SCHMIEDER 
Antal és Füst Antal is. 

1990. decemberében, az Akadémia rendkívüli 
közgyűlésén jött először szóba az Országos 
Atlienaeum Bizottság és a hozzá tartozó akadé¬ 
miai-egyetemi társulások létrehozása. A bizott¬ 
ság tagjai között van ÁdáM Antal lev. tag. 

Az Akadémia 1991. évi rendes közgyűlé¬ 
sének zárt ülésén, május 9-én, határozatot 
hozott a meglévő funkcionális bizottságon kívül 
környezettudományi elnökségi bizottság alakítá¬ 
sáról. A tudományos osztályok szerkezetében 
egyelőre nem hajlott végre változtatást, de 
módosította a X. osztály nevét Földtudományok 
Osztálya névre, az eddigi Föld- és Bányászati 
Tudományok Osztálya helyett. 

A közgyűlés halálytalanílolla az 1948. április 
23-án kizárt Papp Károly lev. tag kizárását. 

Dr. PiLlSSY Lajos oki. bányamérnök, tiszte¬ 
leti tag az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület 79. közgyűlésén (Szolnok, 
1991. IX. 28.) terjesztette elő dr. Papp Simon, 
az egyesület hajdani elnöke, az alma mater 
hajdani professzora, az Akadémia rendes tagja 
rehabilitációjának kérdését. Annak idején, 
1948. végén VaJK Péter kohómérnök tette a 
javaslatot, hogy akkori elnöküket ötödmagával 
zárják ki az egyesüleltól, ezért stílusos, hogy 
most is kohász legyen javaslatot a rehabilitá¬ 
lásra. Jellemzi a kort, hogy a javaslattevőt, 
javaslatának határozattá válása után fél órával 
az egyesület főtitkárává választották meg. A 
kizárás megelőzte a koncepciós per végeredmé¬ 
nyét, akkor még bírói ítélet nem volt. Jóllehet 
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kétség nem férhetett hozzá, hogyan fog szólni 
az ítélet. 

Javaslata a rehabilitáció azonnali kimondása 
és az, hogy a következő év közgyűlése adjon 
posztumusz ZSIGMONDY Vilmos emlékérmet 
Papp Simonnak. A javaslat határozattá lett. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület elnökségének 1991. XI. 21-i ülése 
jegyzőkönyvében rögzítették, hogy az egyesület 
79. küldöttközgyűlése határozati javaslatának 8. 
pontja a dr. Papp Simon és társait kizáró 
taggyűlési határozatot megsemmisítette. 

Az 1990/91-es tanévben a következő kollé¬ 
gáink végeztek a miskolci egyetem Bányamér¬ 
nöki Karán. Ók 1991. VI. 29-én a tanévzáró 
ünnepség keretében vették át bányamérnöki 
oklevelüket dr. KOVÁCS Ferenc rektortól. 

Műszaki földtudományi szak 
Bányászati geológiai ágazat 
Angelmayer Géza, FecETE Tibor, Fekés- 

HÁZY Gábor, Kocsis Ákos, Loüenwein 
György, Magyari Julianna, MÁTÉ Zita, Peitl 
Róbert, SCHRAMM Ottó, Turtegin Elek, 
Varga László, Zvara Zsuzsanna, Zsoldos 
Zoltán. 

Hidrogeológiai-mérnökgeológiai ágazat 
Bernath Marietta, Lossos László, LŐrincz 

Marianna, MÁTRAI László, SZEGEDI Csilla 
Judit, Tóth Róbert, Tóth Sándor, Tóth Zol¬ 
tán. 

Geofizikai ágazat 
Bese Barnabás, Gersei Norbert Zoltán, 

Kelemen Krisztina, Neducza Boriszlav, SzŰCS 
Tamás, TiLDY Péter. 
Kőolaj-és JÖldgázipari szak 

Olajbányászati ágazat 
Borbaly László, Konrád Anikó, KUL- 

BENCZ Zsuzsanna, Mohamed Hassan ADU 
Ershaid, Nádor László Tamás, Sulyok 
István, TÓTIVÁN Zoltán, VOLTER György. 

Gázipari ágazat 
Berzy Tamás Gyula, EPERJESI László, 

IvÁNCSics Sándor Attila, Krisztián Gábor, 
Marton Tamás, Szép János, Veszelyi Gábor, 
ZiMAN Erika. 

Környezetvédelmi szakmérnök 

Kovács László, Lonsták László, Pintér 
László, Román László, Balogh Tibor, Bíró 
Csaba, BÍRÓ Emőke, BÍRÓ György József, 
Gulyás János, Hudákné Nagy Margit, Kary 
Judit, Katona Imre, Kiss Tibor, Kulcsár 
László, Kurucz István, MÁTHÉ Dénes, NÉ¬ 
METH László, Németh Tibor, PozsáR Sándor, 
UramnÉ Lantai Katalin. 

Mélyfúrási geofizikus szakmérnök 

Baradlai Pál, Böszörményi István Ferenc, 
CZESZNAK László István, Debreczeni András, 
Mázik Jenő János, Nagy István, Uray Sza¬ 
bolcs, Vakarcs Gábor, VargánÉTóth Ilona, 
Várnai Péter, Zilahi Sedess László. 

Az utóbbi időben örvendetesen sokat találko¬ 
zunk Teleki Pál nevével. A sajtó hasábjairól 
összegyűjtött információk tájékoztatnak szemé¬ 
lyéről és pályájáról az alábbiak szerint: 

Dr. Teleki Pál (1937.) geológust, Antall 
József miniszterelnök tanácsadóját nevezték ki 
a nemzeti olajtársaság, a száz százalékban 
állami tulajdonú MÓL Rt. igazgatótanácsa 
elnökévé. Az egykori, hasonló nevű miniszter- 
elnök unokája, TELEKI Géza geológus, egykori 
kultuszminiszter fia, a negyvenes évek végén 
hagyta el Magyarországot — jelenleg kettős, 
magyar-amerikai állampolgár — 1975. óta az 
amerikai belügyminisztériumhoz tartozó geoló¬ 
giai szolgálatnál (Geologieal Survey) dolgozott, 
s 1990. novemberében jött vissza, hogy a 
miniszterelnök felkérésére részt vegyen a 
bányászati koncessziós szabályok kidolgo^sá- 
ban. A MÓL operatív ügyeiért felelős vezető 
egyébként SUüAl József vezérigazgató, aki a 
jogelőd OKGT átszervezése idején miniszteri 
biztos volt a cégnél. 

Dr. Teleki Pál tehát, aki 1990. novembere 
óta kormánytanácsosként működik az Ipari és 
Kereskedelmi Minisztériumban, a magyar 
földtani szervezetekkel már 1979. óta konnány- 
szintű kapcsolatot tartott. 1986-ban pedig, — 
mint az US Geologieal Survey munkatársa — a 
Békési-medence és a Kis-Alföld munkacsoport 
témavezetőjeként, az OKGT-vel ugyancsak 
szakmai kapcsolatba került. 1991. folyamán 
sokrétű szaktudását, tapasztalatait Bod Péter 
Ákos ipari miniszter közvetlen tanácsadójaként, 
a bányászat, az olajipar és a földtudományok 
területén hasznosítja. Alapképzettsége geológus, 
de a gazdasági kérdések ugyancsak intenzíven 
érdeklik, s közgazdaság-tudományi végzettsége 
is van. 

A Szószóló, a TUDOSZ lapja (1991. január, 
p. 2.) interjút közöl KUTI Lászlóval, a TU¬ 
DOSZ elnökével, amelyben értékeli a szak- 
szervezet 1990-ben végzett munkáját. 

Kuti László elnök és RÉVÉSZ Márta titkár 
bemutatkozó látogatáson voltak KomlÓSSY 
Györgynél, a Központi Földtani Hivatal új 
elnökénél 1990. decemberében. Az elnök 
kifejezte együllműködési készségét és igényét 
az Eötvös L. Geofizikai Intézet és a Magyar 
Állami Földtani Intézet dolgozóit érintő elkép¬ 
zelések egyeztetésére. 
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A miskolci egyetem Olajtermelési tanszéke, 
könyvtára és levéltára, a Magyar Olajipari 
Múzeum és az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület egyetenrii osztálya által Dr. 
h. c. Dr. Alliquander Ödön (1914-1990) 
professzor emlékére rendezett kiállítás 1991. 
VII. 2-án nyílt meg a miskolci egyetemi könyv¬ 
tár aulájában. 

Az Orsz. M. Bányászati és Kohászati Egye¬ 
sület, az OKOT és a Magyar Olajipari Múzeum 
1990-ben történeti pályázatot írt ki. Az ipar 
történetét tárgyaló 9 pályamű érkezett be s ezek 
értékes adatokkal járultak hozzá az olajipar 
múltjának megismeréséhez, feldolgozásához. 

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és 
a díjak átadása 1992. II. 6-án 11 órakor volt 
Budapesten, a MÓL Rt. irodaházának 618. sz. 
tanácstermében. A méltatást és a díjak átadását 
az elnöklő Dank Viktor végezte. 

Két kategóriában osztottak díjakat. Négy 
dolgozatot (visszaemlékezések, ipartörténeti 
feldolgozások) az ipartörténeti kategóriába, ötöt 
(technikatörténeti feldolgozások) a technikatör¬ 
téneti kategóriába soroltak. Az első kategó¬ 
riában egy első, két második és egy harmadik 
dijat, a második csoportban egy-egy első, 
második és harmadik díjat s két pályázatnak 
munkajutalmat ítéltek oda. A díjak és jutalmak 
összege együttesen 55.000 Ft volt. 

A pályázók valamennyien az olajipar dogozói 
közül kerültek ki. Az ipartörténeti kategóriában 
első díjat kapott az "Öten indultunk" című, 
forrásértékű visszaemlékezés-kötet, Barabás 
László, CSATH Béla, CziKE Gábor, Farkas 
Béla és Horváth Róbert mérnökök munkája. 

Lakos Sándor olajipari nyugdíjas "Harang¬ 
zúgás" című emlékezése, továbbá dr. Bencze 
Géza történész-múzeológus forráskutatáson 
alapuló dolgozata a XVIII-XIX. századi kőolaj¬ 
bányászatról második dijat, SZABÓ József oki. 
bányaipari gazdasági mérnöknek az iparág 
biztonságtechnikája történetét feldolgozó mun¬ 
kája harmadik dijat kapott. 

A technikatörténeti kategória díjait, egy-egy 
első, második és harmadik díjat, továbbá az itt 
megítélt két munkajutalmat is — példátlan 
módon — egyetlen pályázó, FEKETE Imre, 
nyugalmazott olajmémök (Szeged) nyerte el 
pályamunkáival. Első díjat nyert pályázatában 
a felszálló segédgázas és mélyszivattyús ter¬ 
melő kutak automatizálásának történetét, má¬ 
sodik díjas munkája a búvárdugattyúk üzemi 

kísérleteinek és alkalmazásának történetét, a 
harmadik díjjal jutalmazottban a hazai gyártású 
segédgáz-adagoló szelepek kifejlesztésének 
történetét dolgozta fel. Két jutalmazott munká¬ 
jának témáját a termálvízbányászat területéről 
választotta. 

A Magyar Olajipari Múzeum a beérkezett 
pályázatokat nemcsak elraktározni szándékozik, 
hanem belőlük a legkiválóbbakat önálló kötet 
vagy gyűjtemény formájában közreadni is 
óhajtja. 1992-ben újabb két díjnyertes dolgo¬ 
zatot szeretnének megjelentetni. 

Ez alkalommal az első díj 10.000 Ft, a 
második 7.000 a harmadik 5.000 Ft, a munka- 
jutalom pedig 2.000 Ft volt. 

A Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapít¬ 
vány a tudomány, oktatás és közművelődés 
anyagi támogatásáttekinti feladatának. Szakala¬ 
pítványai között a 22. sorszámon Osztrák-ma¬ 
gyar közös múlt szerepel. A szakkuratórium 
elnöke HanáK Péter, az MTA rendes tagja, 
tudományos tanácsadó. E szakalapítvány 1991. 
XII. 16-i döntése 28 támogatást hagyott jóvá. 
Ezek között az 1. sorszámon dr. Papp Gábor 
múzeológus szerepel (Magyar Természettudo¬ 
mányi Múzeum, Budapest), aki Mathias PILLÉR 
tevékenységének kutatásához 120.000 Ft támo¬ 
gatást kapott. 

1991 áprilisában, az albániai forrongás és a 
választások sok hírlapbeli helyet foglaltak el. 
Ezek között tűnt fel az alábbi, bennünket köze¬ 
lebbről érintő közlés: 

„Az albán vezetés azt állítja, hogy minden 
politikai foglyot szabadon bocsátott és már csak 
hatvannégy, szabotázs és terrorizmus miatt 
elítélt ember van börtönben. Az ellenzék szerint 
ők is politikai perek áldozatai, hiszen még 
mindig fogva tartanak egy geológust, aki azért 
kapott 20 évet, mert cáfolta Enver HodzsÁ- 
NAK az ország kőolajkészletére vonatkozó 
becsléseit.” 

Társulatunk 136. közgyűlésén, a tisztújítás 
nyomán a Földtani Közlöny szerkesztői és 
szerkesztési rendje is átalakult. A Közlöny 
megjelenésében felhalmozódott késés miatt ez 
a kötet még az előző szerkesztőbizottság mun¬ 
kálkodása nyomán és a korábbi elnök égisze 
alatt jelenik meg. Az 1983. évi 4. szám óta a 
füzetek hátsó borítóján szereplő technikai 
szerkesztő megbízatása ezzel lejárt; búcsúzik a 
folyóirat olvasóitól! 
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Hírek — News 

Hazai szakmai köreinkben csaknem isme¬ 
retlen a Földtani Közlöny Szlovákiában készitelt 
repertóriuma. Selmecbányán (Banska Stiavnica) 
adták ki 1971-ben, s az 1871-1918 közötti 
évfolyamokat dolgozza fel. Ez az időszak 
nyilvánvalóan alapvető a Felvidék geológiai 
szakirodalma számára. 

A Széchenyi Könyvtár egy kiadványának 
ismertetéséből szereztünk tudomást erről a húsz 
éves kiadványról. Kertész Gyula: A magyar 
időszaki kiadványok egyedi repertóriumai 
(Orsz. Széchenyi Könyvtár, Könyvtudományi 
és Módszertani Központ, 1990. 415 oldal) c. 
munkája 838 repertóriumot regisztrál, ehhez a 
függelékben közölt 58 újabb tétel járul. Ez 
lényegesen több annál a 372 tételnél, amelyet e 
bibliográfia 1977-ben megjelent első kiadása 
tartalmazott. 

Dinoszauruszok Budapesten. Nagy sikere volt 
a Mongol dinoszauruszok világa című kiállítás¬ 
nak a budavári palota A épületének, az egykori 
M unkásmozgalmiM úzeumnakdíszcsarnokában. 
A kiálKtást 1991. V. 17-én 15 h-kor ünnepé¬ 
lyesen nyitották meg Yondongyin Khand 
főosztályvezető és GÉCZY Barnabás egyetemi 
tanár. A szakmai- és a nagyközönség rendkívüli 
érdeklődése már a megnyitásnál megmutatko¬ 
zott. 

A kiállítás létrehozásában a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium, a Mongol Tudomá¬ 
nyos Akadémia Földtani Intézete és a Termé¬ 
szettudományi Múzeum működtek együtt. 

A hosszú évtizedek óta híres mongóliui 
dinoszauruszok első európai bemutatása XI. 
3-ig tartott. 

1991. III. hó végén az újságokban hirdetés 
jelent meg. Eszerint az Eötvös L. Tudomány- 
egyetem Természettudományi Kara az 1991/1- 
992 tanévben öt szakosító képzést indít A 
jelentkezés feltétele általában szakirányú vég¬ 
zettség. A képzések önköltségesek. 

A bennünket érdeklő két szakképzés: 1. 
Anyagvizsgáló szakgeológus. A képzési idő 2 
év. A várható tandíj 10.000 Ft/félév. 2. Geo- 
matematikai szakgeológus. A képzési idő 2 és 
fél év. A várható tandíj 15.000 Ft/félév. 

1992. márciusában ismét meghirdették e 
szakokat. Az utóbbi esetében a tényleges tandíj 
15.500 Ft/félév volt és ennek befizetésére 
kötelezettséget kell vállalni mind az öt félévre. 
Az új kurzus díja 22.000 Ft/félév lett. 

A Magyar Állami Földtani Intézet filozófiai 
vitaköre 1991. X. 4-én 15 h-kor SeiíEÓK János 
íróval, A lázadó bioszféra című könyv szerző¬ 
jével beszélgetett, az intézet földszinti ebédlő¬ 
termében. 

Sok évi értelmetlen, nevetséges titkolózás 
után új szellem meghonosodásánakjele HÁMOR 
Géza igazgató 1990. november 5. dátummal az 
érdekelteknek küldött alábbi levele: 

TÁJ ÉKOZTATÓ 

a Magyar Állami Földtani Intézet kiadásában 
megjelent lÖldtani térképek forgalmazásáról 

^ • • 

Értesítem Önöket, hogy a Központi Földtani 
Hivatal Elnökének engedélye alapján a Magyar 
Állami Földtani Intézet kiadásában eddig meg¬ 
jelent összes löldtani térkép minősítését nyílt 
használatúra feloldottam. 

A most már szabad forgalmazású földtani 
térképeket az Intézet egyelőre változatlan áron 
árusítja. Ha munkájukhoz a térképlapokra 
szükség van, akkor várjuk szíves megrendelésü¬ 
ket. A megrendeléseket a Magyar Állami 
Földtani Intézet adattára részére kell elküldeni, 
amelynek munkatársai az esetleg igényelt 
további informáeiókat is megadják. 

Az Országos Tudományos Kutatási Alap 
(OTKA) Bizottság az 1990-ben benyújtott 
pályázati)k támogatásáról 1991. III. 4—én 
döntött. 

3283 pályázat érkezett be, ebből 2035 pá¬ 
lyázat kapott támogatást. 

A támogatások időtartama: 1—4 év (1991- 
1994). 

A támogatási összegek szakkollégiumokkénti 
megoszlása: 

— társadalomtudomány 18,7 % 
— élő természettudomány 36,5 % 
— élettelen természettudomány 44,8 % 

Az 1991. 111. 4-1 állapotot tükröző listából — 
amely az Akadémia tudományos osztályai, azon 
belül szakbizottságonként tartalmazza többek 
között az 1991-re adott támogatás összegét — 
kiemeltük a bennünket érdeklőket. 

A Talajtani bizottság 22 témája együttesen 
17,5 millió Ft támogatást kapott, közte a legki¬ 
sebbet (125.000 Ft) Szenükéi Géza. 
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A Vízgazdálkodási bizottság 4 témája közölt 
szerepel Haszpra Ottó: Felszín alatti vízmoz¬ 
gások és transzportfolyamatok numerikus 
modellezése, 

Haszpra Ottó: Morfológiai hatások és 
transzportjelenségek szimulációs modellezése 
medrekben és parti környezetükben, a kettő 
együtt 1,725 MFt támogatással. 

A Botanikai bizottság témái között találjuk 
Kedves Miklós: Spórák, pollenszemek és 

más növényi sejtfalak kísérletes körülmények 
között létrejött másodlagos elváltozásai 

260.000 Ft 
Az egyes bizottságok témáira együttesen 

adott támogatások: 
Bányászati bizottság 10 
Földrajzi bizottság 8 
Földtani bizottság 4 
Geofizikai bizottság 15 
Hidrológiai bizottság 2 
Ásványtani-geokémiai bizottság 

9.537.000 Ft 

937.000 Ft 
273.000 Ft 
498.000 Ft 
592.000 Ft 
523.000 Ft 

Á Földrajzi Bizottság néhány támogatott 
témája: 

GaláCZ András: A Mecsek hegység jura idős¬ 
zaki képződményeiben előforduló fosszíliák 
őslénytani (biosztratigráfiai, paleobiogeográílai, 
paleoökológiai) vizsgálata 

313.000 Ft 
BÁLDI Tamás: Vízszintes eltolódások (strike- 

-slip faulls) a Kárpátok ívén belüli régióban a 
tercier folyamán. Á paleogén medencék szétda- 
rabolása 

467.000 Ft 
GÉCZY Barnabás: Paleokommunitások fejlő¬ 

dése a geológiai változások tükrében magyaror¬ 
szági vizsgálatok alapján 

417.000 Ft 
Haas János: Magyarország szerkezeti egysé¬ 

geinek mezozóos ősföldrajzi helyzete 
1.044.000 Ft 

Az összeg a következő három témát is tartal¬ 
mazza: 

Haas János: A Dunántúli-középhegység 
mezozoós ős földrajzai helyzete 

Csontos László: Az észak-magyarországi 
paleo-mezozoikumnagyszerkezetiés ősföldrajzi 
helyzete 

Kovács Sándor: A Tiszai-főegység (Tisia) 
mezozoós ősföldrajzi helyzete 

PiNCZÉS Zoltán: A Kárpátok természeti 
földrajza 

231.000 Ft 
Szabó József: Természetes és antropogén 

tömegmozgás (csuszamlásos) folyamatok sze¬ 
repe a magyarországi táj fejlődésben és a jelen¬ 
legi kömyezethasznosításban 

287.000 Ft 
ZÁMBÓ László: A karsztos beszivárgás anyag- 

transzportációs folyamatainak regisztrációs és 
értékelő feltárása a Béke-barlang vízgyűjtőjének 
mintaterületén, különös tekintettel a környezet- 
védelmi szempontokra 

440.000 Ft 

A Földtani Bizottság támogatott témái: 

CSERNY Tibor: A Balaton földtani fejlődés- 
története, különös tekintettel a jelenkori környe¬ 
zetföldtani ökológiai kérdésekre 

668.000 Ft 
Császár Géza: A gerecsei és vérteseloléri 

medencefáciesü törmelékes (flisoid) és sekély¬ 
tengeri karbonátos (urgon) képződmények 
korviszonyának és fácies kacsolatának és Te- 
thysen belüli helyzetének feltárása és paleogeo- 
gráfiai-fejlődéstörténeti értékelése 

438.000 Ft 
Kordos László: A rudabányai hominoidea 

lelőhely kutatása, nemzetközi feldolgozása és 
monografikus megjelentetése 

609.000 Ft 
FÜLÖP József: Magyarország geológiája 

(sorozat) átfogó szintézis elkészítése és közre¬ 
adása 375.000 Ft 

Kecskeméti Tibor: Magyarország harmad- 
időszaki nummulitiform nagyforaminiferáinak 
evolúciója 

112.000 Ft 
VÖRÖS Attila: A balalon-felvidéki középső- 

triász medencefejlődés rekonstrukciója üledék- 
földtani és makro fauna vizsgálatok alapján 

55.000 Ft 

A Geodéziai Bizottság néhány támogatott 
témája: 

Joó István: A Pannon-medence magyaror¬ 
szági részének geodinamikus vizsgálata, komp¬ 
lex háromdimenziós geodéziai módszerekkel 

2.730.000 Ft 
BÁCSATYAI László M. : A Fertő tó feltöltő¬ 

dési folyamatának vizsgálata 
590.000 Ft 

A Geojizikai Bizottság támogatott témái: 

Varga Péter: Magyar részvétel az Intermag- 
net programban 

2.200.000 Ft 
Verő József: Magneloszférakutatás geomág- 

neses pulzációkkal 
2.400.000 Ft 

Szarka László: Földi és mesterséges eredetű 
elektromágneses terek kölcsönhatása 

1.140.000 Ft 
PosGAl Károly: A tercier medence aljzatának 

geofizikai alapkutatása 
2.677.000 Ft 
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VÁRHEGYI András: A geogáz-feláramlás és 
geodinamikai események kapcsolatának mű¬ 
szeres vizsgálata radonmérések útján, országos 
obszervatóriumi hálózat kiépítése 

1.200.000 Ft 
Márton Péter: Belső-kárpáti tektonikai 

egységek harmadkori mozgástörténetének 
kutatása paleomágneses és egyéb módszerekkel 

800.000 Ft 
Horváth Ferenc: Magyarország mai feszült¬ 

ségállapotának meghatározása és geodinamikai 
értelmezése 

2.600.000 Ft 
Cserepes László: Hidraulikus és hidroter- 

máÜs áramlási viszonyok numerikus model¬ 
lezése üledékes medencékben 

375.000. Ft 
Takács Ernő: A kutatófúrások béléscsövét 

táp-ill. mérőelektródaként felhasználó elektro¬ 
mágneses geofizikai módszerek kifejlesztése 
földtani képződmények hatásának kiemelésére 
és a mélyfúrások adatainak területi kiterjeszté¬ 
sére 

500.000 Ft 
Dobróka Mihály: Geofizikai módszerfejIcsz- 

tés geoelektromos rekonstrukció és szeizmikus 
tomográfia együttes alkalmazására földtani 
szerkezetek inhomogenitásának meghatározása 
céljából 

600.000 Ft 
Bencze Pál: A hullámrészecske kölcsönhatás 

tanulmányozása a földkörüli térségben 
1.100.000 Ft 

Á Hidrológiai Bizottság két támogatott témá¬ 
jának egyike: 

Alföldi László: Szennyeződések vándorlása 
a felszínközeli vizeken (kismintakísérletck) 

1.131.000 Ft 

Az Ásványtani-geokémiai Bizottság támo¬ 
gatott témái: 

Dunkl István: Geokronológiai és termo- 
kronológiai vizsgálatok a fission track módszer 
segítségével 

487.000 Ft 
PÓKA Teréz: Kőszenek kémiai és szerkezeti 

átalakulása magmás intrúziók hatására és a 
folyamat kapcsolata a gázkitörés veszéllyel 

796.000 Ft 
Vétó István: A Föld paleogén éghajlati 

modelljének tökéletesítése 
576.000 Ft 

PantÓ György: Néhány hazai földtani és 
környezeti probléma stabilizotóp (H, C, O, S) 
geokémiai vizsgálata 

956.000 Ft 
SzÖÓR Gyula: Quarter és neogén üledékes 

képződmények geokémiai (izotópgeokémiai, 

biogeokémiai) elemzése fáciestani és rétegtani 
kiértékeléssel 

265.000 Ft 
Dobosi Gábor: A Kárpát-medence neogén 

alkáli bazaltjainak és azok mélységi zárvá¬ 
nyainak kőzettani, geokémiai vizsgálata és ^ 
genetikai értékelése m 

1.062.000 Ft ” 
Buda György: Variszkuszi paleotektonikai 

rekonstrukció a középeurópai kristályos kőzetek 
ásvány-kőzettani és geokémiai korrelációja 
alapján 

995.000 Ft 
Kubovics Imre: Magyarország és a környező 

területek mezozoós magmás képződményeinek 
ásvány-kőzettani és geokémiai vizsgálata 

331.000 Ft 
Kubovics Imre: Egyes pegmatofil és szide- 

rofil elemek (Se, Nb, Y, Zr, Ti, Cr, Ni, Co) 
vizsgálata a hazai magmás kőzetekben, különös 
tekintettel az ultarabázisos-bázisos magmati¬ 
tokra 

217.000 Ft 
Sajgó Csanád: Néhány szerves-geokémiai 

reakció tanulmányozása természetes érési 
folyamatokban és szerves anyagban dús kőze¬ 
tekben, ill. modellvegyöleteken végrehajtott 
laboratóriumi szimulációs kísérletekben 

995.000 Ft 
VassáNYI István: Talajok ásványi komponen¬ 

seinek átalakulása a talaj fejlődése során 
207.000 Ft 

Balogh Kadosa: Metamorfózis, tektonikai 
folymatok és ásványképzödés kronológiai 
problémáinak kutatása K/Ar módszerrel 

637.000 Ft 
Midszenty Andrea: Az lGCP-287 (Tethyan 

Bauxites) geológiai korrelációs projekt temati¬ 
kájához kapcsolódó bauxit-szedimentológiai 
kutatás a bauxit-diagenezis törvényszeiüsége- 
inek jobb megismerésére 

2.013.000 Ft 

Az Országos Ösztöndíj Tanács 1991-re illetve 
1991/92. tanévre szóló döntése alapján ösztön¬ 
díjakat osztottak ki. Azok között, akik ösztön¬ 
díjban részesültek, a Tanács tájékoztatójában 
találjuk az alábbiakat: 
Mindszenty Andrea, Eötvös L. Tudomány- 

egyetem (ELTE): Eg:yesült Államok5 hónap 
Erdélyi Árpád, M. All. Földtani Intézet 

(MÁFI): Ausztria 5 hónap 
CsERNY Tibor, MÁFI: Dánia 2 hónap 
Kubassek János, M. Földrajzi Múzeum: 

Egyiptom ^ 3 hónap 
Lelkes Gjörgy^ MÁFI: Görögország3 hónap 
VetÓNÉ Ákos Éva MÁFI Görögország 

12 nap 
Hír János, Helytörténeti Múzeum, Pásztó: 

Görögország 5 hónap 
SZTANÓ Orsolya, ELTE Hollandia 5 hónap 
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Hegymegj László, M. Áll. Eötvös L. Geofiz. 
Int. (MAELGl): India 20 nap 

Gatter István, ÉLTE: Kanada 3 hónap 
Weiszburg Tamás, ELTE: Nagy-Britannia 

2 hónap 
Márton Pétemé, MÁELGI: Nagy-Britannia 

2 hét 
Lenkey László, ELTE: Nagy-Britannia 

3 hónap 
Molnár Béla, József A. Tudományegyetem 

(JATE): Németország 3 hónap 
Lantai Csaba, MTA Geokémiai Kutató 

Labor: Németország 10 hónap 
Sajgó Csanád, MTA Geokémiai Kutató 

Labor: Norvégia 2 hét 
Körösné Herein Mária, ELTE: Norvégia 

6 hét 
KováCSNÉ Bodrogi Ilona, MÁFI: Olaszor¬ 

szág ^ 12 nap 
IlkeynÉ Perlaki Elvira, MÁFI: Olaszország 

3 hónap 
Kedves Miklós, JATE Növénytani Tanszék: 

Spanyolország 2 hét 

Az „Alapítvány a magyar felsőoktatásért és 
kutatásért” által támogatott pályázatok jegyzé¬ 
kében (1992-1993) találhatók az alábbi támoga¬ 
tott témák: 

Szederkényi Tibor (JATE, Szeged): Tan¬ 
széki számítástechnikai géppark fejlesztése 
térképezés és oktatás céljára 

299.000 Ft 
Somfai Attila (Miskolci Egyetem): Földtan- 

oktatáshoz kapcsolódó szemléltető gyűjtemény 
kialakítása 

400.000 Ft 
Farkas József (Budapesti Műszaki Egye¬ 

tem): Felszínközeli talaj mozgások c. könyv 
számítógépes befejezése, (új tudományág beve¬ 
zetése) 

70.000 Ft 
Mindszenty Andrea (ELTE) : Vendégpro¬ 

fesszorok meghívása a hazai geológusoktatás 
színvonalának emelése érdekében 

120.000 Ft 
Horváth Adóiján (ELTE): Mezozóos karbo¬ 

nátos összletek diagenezis történetének rekon¬ 
struálása (ösztöndíj) 

25.000 Ft 
Csontos László (ELTE): Geológiai tovább¬ 

képző előadások tartása a Kolozsvári Egye¬ 
temen 

100.000 Ft 
Varga Ferenc (ELTE): A karsztok antro- 

pogén veszélyeztetettsége (ösztöndíj) 
216.000 Ft 

A Magyar Állami Földtani Intézet 1992. 1. 
1-től hatályos átszervezése nyomán megszűntek 
a főosztályok, helyettük programok vannak; 
megszűntek továbbá az osztályok is, ezek 

helyett projektek létesültek. Az ily módon 
létrejött szervezet a következő képet mutatja: 

Környezeti földtan RaincsáK Gyöigy 

Magyarország környezeti állapotának földtani 
vizsgálata Dr. BOHN Péter 

Regionális geológiai helyzetkép: IVANCSICS 
Jenő 

Regionális hulladéklerakók. Meddőhányókés 
másodnyersanyagok vizsgálata: JÓZSA Gábor 

A Balaton földtani környezetének felmérése. 
Földtani természetvédelem: Dr. CSERNY Tibor 

A hidrogeológiai környezet állapotfelmérése, 
módszertani kutatás-fejlesztés: Toth György 

Vízföldtani információs rendszerekés model¬ 
lek kialakítása. 

Mérnökgeológia RaincsáK Györ^yné 
Agrogeológia Dr. KUTI László 
Magyarország felszínmozgási és erózió 

veszélyeztelettségi térképének szerkesztése 
LonstáK László 

* •• •• 
Ásványvagyon kutatás Dr. VÖRÖS István 

A koncesszióba adás földtani feladatai 
Knauer József 

Ásványvagyon értékelési feladatok és fejlesz¬ 
tések 

Dr. Somos László 
Energiahordozó nyersanyagok kutatása 

Dr. Tanács János 
Szilárd ásványi nyersanyagok kutatása 

Dr. Gyarmati Pál 
Építőanyagipari ásványi nyersanyag kutatás 

Kneifel Ferenc 

Földtani térképezés ChikÁN Géza 

Egységes országos földtani térképrendszer 
(EOFT) kialakítása SÍKHEGYI Ferenc 

A Dunántúli-középhegység földtani térké¬ 
pezése 

Dr. Császár Géza 
A Kisalföld, Vas és Zala földtani térképezése 

Dr. SCHAREK Péter 
A Bükk hegység és előterei földtani térké¬ 

pezése 
Nagy Géza 

Belső-Somogy és Baranya földtani térké¬ 
pezése 

KÓKAI András 
Duna-program (DANREGPr. Nagy Elemér 

Alapkutatás Dr. Balla Zoltán 

Medenceanalízis Dr. JUHÁSZ Erika 
Tektonika Dr. Balla Zoltán 
Oskörnyezct-biosztratigráfia 

Dr. Bohnné dr.Havas Margit 

Információs iroda Erdélyi Gábomé 
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Országos Földtani Adattár 
Dr. Jankovich István 

Földtani Gyűjtemény (Múzeum) 
Dr. Kordos László 

Országos Földtani Szakkönyvtár (Tudomány- 
történeti gyűjtemény is) 

Kiadói tevékenység 
Központi adatbázisok és matematikai adatfel¬ 

dolgozás 
Dr. Kovács Lajos 

Központi számítástechnikai fejlesztés 
Dr. Turczi Gábor 

Laboratórium Horváth Róbert 
Laboratóriumi műszer- és módszerfejlesztés 

Dr. Földvári Mária 

Geokémia Horváth István 

Vízgeokémiai kutatások Horváth István 
Geokémiai aranykutatás a Tokaji-hegységben 

Dr. Grill József 
Országos geokémiai felvételek 

Odor László 
(A projektek vezetői posztjait a szervezés 

első fázisában nem minden esetben töltötték 
be.) 

saság mintegy 30.000 aktív és nyugdíjas dolgo¬ 
zója attól várja a hiteles értesüléseket. 

Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
központi lapja, az „OKGT Központi Hírlap” 
1991 szeptemberében jelent meg utoljára ezen 
a címen. A Xlll. évfolyam 10. számát „MÓL” 
címmel publikálták októberben s fejlécében az 
áll, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Részvény- 
társaság lapja. Az előd évfolyam és szám 
szerinti folyamatosságát megőrizte illetve 
folytatta az új cím melleit. 

1992. I. 1-ével/l joldgömb címen jelent meg 
a Föld és Ég című folyóirat. Ezzel egy hagyo¬ 
mány folytatását hirdették meg, s az Í930-ban 
indult (és 1945-ben megszűnt) A Joldgömb 15 
évfolyamát, továbbá az 1966-ban indult Föld és 
Eg 26 évfolyamát előzménynek tekintve XLII. 
évfolyam 1. számként látott napvilágot a to¬ 
vábbra is VasváRY Artúr főszerkesztő által 
jegyzett földtudományi folyóirat. A Föld és Eg 
felerészben a csillagászatot szolgálta; ezt a 
feladatot más folyóirat vette át, A Földgömb 
profilja tisztán földtudományi volt. 1992. 
májusi számával (XLll. 5.) a lap megszűnt. 

Az 1991. decemberi társulati programfüzet¬ 
ben az alábbi közlemény jelent meg: 

Tisztelt Tagtársak! 
Az ország gazdasági életének gyökeres 

átalakulásával párhuzamosan folyik a földtani 
kutatás szervezetének és intézményi rendsze¬ 
rének korszerűsítése. E folyamatok figyelembe¬ 
vételével a Központi Földtani Hivatal vezető¬ 
sége úgy döntött, hogy a szervezeti átalakítások 
befejezéséig felfüggeszti a Földtani Kutatás 
című folyóirat megjelentetését. Kérjük a tisztelt 
Tagtársakat, Olvasóinkat, hogy me^elentetésre 
szánt kézirataikkal forduljanak a társ szakfolyó¬ 
iratok szerkesztőségeihez. 

Budapest, 1991. november 
Dr. Komlóssy György 
a Földtani Kutatás 

szerkesztőbizottságának elnöke 

Az AlJÖldi Olajbányász című lap 1991. évi 
8/9. száma után Olajbányász. Az olajipari 
dolgozók lapja címmel jelent meg. Az új lap a 
XXVII. évfolyam 10. számjelzetet viseli, tehát 
szerves folytatása elődjének, új cím alatt. 

Végül is SiZ Alföldi Olajbányász c. üzemi lap 
(utódával együtt) 1965. júniusa és 1991. de¬ 
cember között jelent meg. A lap 26 éven át volt 
kedvelt hírforrása az olajos szakmának és a 
szimpatizánsoknak. 1992 tavaszán a MÓL Rt 
vezérigazgató-helyettese és a Kőolajkutató 
Vállalat vezérigazgatója ünnepélyesen búcsúz¬ 
tatta el a lap munkatársait. A tájékoztató sze¬ 
repet a MÓL Hírlap veszi át s a részvénytár- 

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 
Fpk.20.302/1990/8. határozata felszámolási 
eljárás megindításának közzétételéről. 

Végzés 
A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a 

Dorogi Szénbányák (Dorog, Hantken Miksa u. 
8-9.) felszámolására irányuló eljárást megin¬ 
dítja. 

A felszámolási eljárás megindítását kezdemé¬ 
nyező kérelem benyújtásának időpontja: 1990. 
május 9. 

A kérelmet a Dorogi Szénbányák maga 
terjesztette elő. 

A bíróság felszámolóként a Szanáló Szerve¬ 
zetet (1054 Budapest V. Vadász u. 30.) jelöli 
ki. 

Felhívja a megyei bíróság a felszámolás alatt 
álló gazdálkodó szervek hitelezőit, hogy köve¬ 
teléseiket a Magyar Közlöny megjelenését 
követő 30 napon belül a Komárom-Esztergom 
Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiumának 
(2800 Tatabánya, Komáromi u. 4.) két pél¬ 
dányban bizonyítékaikat is csatolva jelentsék 
be. 

1991. X. 31-én a Szanáló Szervezetnél ^ 
aláírták a Dorogi Szénbányák Részvénytársaság * 
alapító okiratát. A szerződés szerint a hitelezők 
egyezsége alapján a vállalat életképes üzemei¬ 
ből nov. elsejei hatállyal 1,4 millárd forintos 
alaptőkével részvénytársaság alakul. A Dorogi 
Szénbányák Rt alaptőkéjének 54%-át a Hepta 
Kft. vezette magánvállalkozói befektető csoport 
vásárolta meg, míg a fennmaradó rész a 13 
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legnagyobb hitelező — pl. a Budapest Bank, az 
APEH, a MÁV — között oszlik meg, a követe¬ 
lések tőkésítésével. Ezzel ismét van privát 
bányatulajdon Magyarországon. 

1991 első napjaiban megkezdődött Várpa¬ 
lotán a bányászat felszámolása. Az eljárás 
várhatóan 1993-ra fejeződik be. A környéken a 
százéves múltra visszatekintő szénkitermelés ma 
már nem gazdaságos s a veszteség terheit nem 
tudja tovább viselni a Veszprémi Szénbányák 
Vállalat. 1991-ben harmadával csökkentik a 
létszámot, és a bánya fokozatosan igyekszik 
megszabadulni a különböző létesítményeitől is. 

A föld alatt dolgozó bányászokat átveszi a 
dudari és a balinkai bánya. 

Szanálásának harmadik évét, 1990-et már 
nyereséggel zárta a Tatabányai Bányák Vállalat. 
Tatabánya legnagyobb, még mindig 5230 
embert foglalkoztató vállalatánál ebben az 
évben 40%-al emelkedett az összüzemi teljesít¬ 
mény. 1,4 millió t széntermelés mellett 615.000 
t brikettet állítottak elő. 

Bejelentette fizetésképtelenségét a Borsodi 
Szénbányák Vállalat azt követően, hogy 1990- 
-ben 1,5 milliárd forint hiány mutatkozott a 
vállalat gazdálkodásában. Mivel ilyen mértékű 
veszteséget sem az 1991-es, sem a következő 
év folyamán nem tudnak kigazdálkodni, elke¬ 
rülhetetlenné vált a csőd bejelentése. 

A szénbányászat mélyülő válságát mutatja, 
hogy az ország nyolc szénbányavállalatának 
1991-ben várható vesztesége 2,7 milliárd fo¬ 
rintra rúghat, adósságállományuk több, mint 9 
milliárd forint. Felszámolási eljárás alatt van a 
dorogi és a nógrádi vállalat. A Tatabányai 
Szénbányák Vállalat már túl van a szanálási, 
szerkezetátalakítási eljáráson, a Borsodi Szén¬ 
bányáknál az év elején jelentették be a felszá¬ 
molás elindítását. Az év folyamán indul a 
felszámolási eljárás a mecseki, az oroszlányi és 
a mátraalji bányáknál is. 

1991. X. 12-én adta hírül az újság, hogy 
elkezdődött a 8000 embernek munkát adó 
Mecseki Szénbányák felszámolási eljárása. Ezt 
előző nap jelentette be Vas László, a Szénbá¬ 
nyászati Szerkezetátalakítási Központ vezetője. 
A bejelentés indoka, hogy a vállalat fizetéskép¬ 
telen, tartozása eléri a 6 milliárd forintot. 
1991-ben várhatóan egymilliárd forint minusz- 
szal zárnak a mecseki bányák. A fejtések rossz 
geológiai adottságai miatt a pécsi, komlói és 
szászvári mélyművelésű üzemek nem gépesíthe- 
tők, így a Mecsekben még az egyébként ala¬ 
csony hazai kitermelési eredményeket sem 
közelítik meg. A jelenlegi helyzethez — a 
vezetési hibákon kívül — hozzájárult, hogy a 
mecseki kokszra tartósan nincs kereslet, s a 

villamosenergia ipar — a fogyasztás visszaesése 
miatt — kevesebb szenet igényel. 

A felszámolási eljárás során egyszerre kell a 
vállalat 50 hitelezőjét kielégíteni és megoldást 
találni a vállalat jövőjére. Ez utóbbi feladat 
megoldásához számba veszik a vállalat értéke¬ 
síthető vagyonát. Az életképessé tétel vonatko¬ 
zásában legvalószínűbb, hogy a gazdaságosan 
termelő külfejtés mellett annyi mélyművelésű 
üzem maradhat meg, amennyinek a veszteségét 
a külfejtés még kiegyenlíti. 

A felszámolási eljárás 1992. III. 31-én zárul. 
A vállalat addig képződő veszteségét a költség- 
vetés fedezi. Az életképes üzemrészek áprilistól 
minden valószínűség szerint részvénytársaság¬ 
ként működnek majd. A hitelezők ezekben a 
társaságokban vagyonrészt kaphatnak. 

Kijelölték a felszámolási eljárás biztosát az 
eddigi gazdasági vezérigazgatóhelyettes szemé¬ 
lyében, s egyúttal felmentették beosztásából a 
vezérigazgatót. 

Szénbánya-felszámolás, Fizetésképtelen a 
Veszprémi Szénbányák Vállalat. NÉMETH 
György vezérigazgató 1991. X. 14-én adta be 
a Veszprém megyei Bírósághoz a kérelmet a 
felszámolási eljárás megindítására. Az indok¬ 
lásban áll, hogy a vállalat bevétele és kiadása 
között 900 millió forint az eltérés, ennyi a 
hiány. 

A korábban gazdaságosan termelő vállalatot 
az erőművek egyre csökkenő megrendelése 
hozta nehéz helyzetbe. Az idei 400 ezer ton¬ 
nával kevesebb erőművi szénigény önmagában 
egymilliárd forintnyi bevétel-kiesést jelentett. A 
szén iránti kereslet várhatóan tovább csökken. 
Mindennek következménye egy újabb bánya 
bezárása lesz — a várpalotai bánya bezárásáról 
már korábban döntöttek. A mostani helyzet azt 
kívánja, hogy ennek a sorsára jusson a dudari 
bánya is, amely ma még 1100 dolgozót foglal¬ 
koztat. 

A Borsodi Szénbányák bükkaljai bányaüze¬ 
mének Rudolf telepi, IV. számú aknájának 
kapuján REMÉNYI Gábor, a vállalat felszámolási 
biztosa 1992. III. 12-én lefelé fordította a 
kalapácsot és éket ábrázoló bányászjelvényt, és 
ezzel hivatalosan is befejeződött az észak-bor¬ 
sodi településen az 1908, óta tartó bányás2Jco- 
dás. 

Május 28-i újsághír viszont azt közli, hogy a 
súlyos financiális gondok miatt felszámolás alatt 
álló Borsodi Szénbányák március 12-én bezárt 
Rudolf telepi aknája a jövőben magánbányaként 
fog működni. MarkÓ István, az akna volt 
főmérnöke és csapata, a Rudolf Kft. arra a 
következtetésre jutott, hogy nekik megéri, s 
magánbányakéntgazdaságosan üzemben tarthat¬ 
ják. így megmarad a bányászok munkahelye, 
nem kerül veszélybe családjaik megélhetése. 
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1991. IX. 24-i újsághír: Előrehaladott stádi¬ 
umban vannak a tárgyalások az Országos 
Érc-és Ásványbányák, valamint az Omia nevű 
svájci cég között a felnémeti mészkőbánya és 
őrlomű svájci-magyar vegyes vállalattá ala¬ 
kítása ügyében. Az évi egymillió t kapacitású 
felnémeti bányaüzem adottságait a svájci szak¬ 
emberek igen jónak ítélik. A Felnémet köze¬ 
lében található mészkő a mészégetésben, az 
építőiparban, az élelmiszeriparban (cukorgyári 
adalékanyagként), a mezőgazdaságban (talajja¬ 
vítás, tápok készítése), a papíriparban egyaránt 
felhasználható. Ebből következik, hogy az ott 
bányászott anyag minden grammja értékesül. A 
felnémeti termékeket korábban a volt KGST-or- 
szágokbam értékesítették, s a leendő vegyesvál¬ 
lalat is ezt a piacot szeretné megcélozni. 

1991. X. 1-én megalakult a Magyar Olaj-és 
Gázipari Részvénytársaság (MÓL), mint az 
OKGT (Országos Kőolaj-és Gázipari Tröszt) 
utóda. Ebben azok a szénhidrogénipari válla¬ 
latok tömörültek, — szám szerint kilenc — 
amelyek feladata a hazai szénhidrogén-bányá¬ 
szat, kőolaj-feldolgozás, szálh'tás és kereskede¬ 
lem. A teljes egészében állami tulajdonú rész¬ 
vénytársaság közgyűlése X. 7-én volt. Az 
igazgatóság elnöke dr. TELEKI Pál, ügyvezető 
vezérigazgatója, az ipari és kereskedelmi mi¬ 
niszter IX. 25-i hatályú kinevezésével SUBAI 
József, az átszervezés korábbi miniszteri meg¬ 
bízottja lett. Kettejükön kívül hét tagja van az 
igazgatóságnak. 

Mátrabánya Részvénytársaság néven osztrák¬ 
magyar vegyesvállalat alakult a hatalmas men¬ 
nyiségű recski réz-és cinkvagyon kitermelésére. 
A vállalatot húszmillió dollár alaptőkével 
hozták létre, a készpénzt az osztrákok adták, a 
magyarok pedig az apportot. Ha megkezdődik 
az 1992. februáijában elhatározott beruházás, 
kétezer embernek ad munkát a bánya. 

A Limoges környéki uránbányák bezárását 
határozta el a francia atomügynökség leányvál¬ 
lalata, a COGEMA 1991. III. hóban. 640 
munkahely szűnik meg ezáltal egy olyan, egyre 
jobban elnéptelenedő vidéken, ahol a juhte¬ 
nyésztés válsága miatt az agrárlakosság elszegé¬ 
nyedett s elvándorolni kényszerül. 

utolsó hetekben naponta átlag 51 égő kutat 
oltottak el. 

Más forrás szerint a kuvaiti olajkutakból 659 
állt lángokban a háború befejezésekor. 1991. 
november elején 9500 fő dolgozott a tüzek 
megfékezésénél. Eleinte úgy vélték, két évet^ 
vesz majd igénybe a munka. 300 mesterséges® 
oltási tóba szivattyúzták a tengervizet, mint-” 
hogy naponta 50 millió m^ vizet használtak fel. 
Augusztusban 8, később 16, szeptember végén 
már 30 oltóbrigád működött. 

November 7. táján maga az emír oltotta el az 
utolsó olajkutat Kuvaitban. Az ezzel kapcsolat¬ 
ban kiadott közlemény szerint az Öböl-háború 
alatt Kuvaitban működő 1037 kútból közel 750 
sérült meg, közülük 607-ben keletkezett tűz. 

A lángoló olajkutak százainak környezetet 
károsító hatása kisebb lett, mint ahogy számí¬ 
tották. A légszennyezés méreteire jellemző, 
hogy napi 6 millió hordó olaj — a világ fo¬ 
gyasztásának 9 %-a — égett, október 1-jéig 
becslés szerint mintegy 140 millió tonna — az 
1991. évi magyar fogyasztás huszonötszöröse 
— vált füstté. Havonta négyszer annyi korom 
szennyezte a levegőt, mint amennyi az Egyesült 
Államok kibocsátása. 

A Perzsa-öböl vizét — hangoztatták a szak¬ 
emberek — egyébként nem csak a háború alatt 
belejutott mintegy 1 Mt olaj szennyezi. Az öböl 
még az iraki-iráni háború kárát sem emésztette 
meg, amikor több százezer t olaj ömlött a 
tengerbe. A mostani háború során a tengerbe 
jutott könnyűűlaj 40%-a elpárolgott, — így a 
levegőt szennyezte — 1,4 millió hordót begyűj¬ 
tőitek, a többi pedig alkatrészeire bomlott, a 
partra sodródott vagy a tengerbe süllyedt. A 
szaudi tengerpart mintegy 500 km hosszan 
tönkrement. Á szaudiak csak a sótalanítókat 
védték. A begyűjtött olajat többnyire egysze¬ 
rűen elásták a sivatagban, veszélyeztetve a 
talajvizet, vagy egyszerűen homokot szórtak az 
olajos tengerpartra. 

A márciusban lezajlott Öböl-háború égő 
olajkútjai oltására 1991. VIII. 21-én írta alá a 
Kuwait Oil Co. az oltásra vonatkozó megálla¬ 
podást a magyar vállalkozással. Mellettük 
korábban három amerikai és egy kanadai brigád 
kapott megbízást az oltásra. A magyar csoport 
IX. 14-én látott munkához és 11 égő kutat 
oltottak el odaszállított berendezésükkel. 

1991. október végén ismételten hírül adták, 
hogy Kuvaitban már csak 34 olajkút ég abból a 
732-ből, amelyet az év elején gyújtott fel az 
agresszor Irak visszavonuló hadserege. Az 
értelmetlen és aljas bosszú megtorlatlan maradt. 
A történtek után kelt jóslatok szerint kb. 5 év 
kell az oltás egész műveletéhez. A fenti idő¬ 
pontban azt közölték, hogy ha az ütem marad, 
két hét kell még az oltáshoz. A tűz elfojtásán 
ekkor 27 csapat dolgozott egyidejűleg s az 

1991. X. 4-5-én tartották Budapesten a Pálos 
szezetesrend II. rcndlörléneti szimpóziumát. 
Ezzel kapcsolatban tájékoztatta a sajtót a rendi 
elöljáró arról, hogy IX. 16-án megkezdődött a 
pálosok által 1989. VIII. 27-én újra birtokba- 
vett gellérthegyi Szikla-kápolna felújítása. A 
belső traktus, az ú.n. altemplom újjáépítése már 
megtörtént, s 13 millió forintba került. Az 
építkezés főleg egyéni segítség és vállalati 
adományok révén mehetett végbe. A barlang- 
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templom első (felső) részének helyreállítása 
egészen mostanáig váratott magára. Tekintettel 
a kőzetállomány nagyfokú megromlására, 
meglazulására — a negyvenéves folyamatos 
elhanyagoltság következtében — a mostani 
restaurálás is tetemes összegekbe kerül majd. 
Ezt a rend egymaga nem bírja viselni, ezért 
köszönetét fejezte ki a nyilatkozó dr. Tardy 
János helyettes államtitkárnak, akinek segítsé¬ 
gével 16 miilót áldoznak az Iván-barlang felújí¬ 
tására. A munkálatok során a több, mint két 
méter vastag beton falat is elbontják. Ezzel 
tüntették el annakidején a messzire látszó, 
városképi jelentőségű széles barlangszájat, azaz 
a megszüntetett káf)olnát. Ezután visszakerül a 
helyére a régit utánzó vasrácsozat. A liturgikus 
tér kialakítása már a rend feladata lesz s ennek 
költsége szintén elérheti a 10 millió forintot. 

Emlékeztetőül szükséges a fentiekhez, hogy 
a GRÓSZ-perrel kapcsolatban imperialista kém¬ 
anyagok rejtekhelyeként megszüntetett Szikla¬ 
kápolna hosszabb időn át a Vízgazdálkodási 
Tudományos Kutató Intézet (VlTUKl) Kessler 
Hubert vezetése alatt álló osztálya megfigyelő¬ 
állomása volt. Ezt a hetvenes évek közepén 
anyagi nehézségek miatt megszüntették s a 
barlangtér a Fővárosi Fürdőigazgatóság kezelé¬ 
sébe került. Itt összenyitották a Gellérthegy 
alatti táróval a barlang mély szintjét s nagy 
tervek születtek. Az aragonit borítású alsó 
terembe fürdőmedencét terveztek, míg ki nem 
derült, hogy a boltozat megrepedt s ezért nem 
biztonságos. Az egykori sziklakápolna tereit 
egy teljesen elkészült terv karsztmúzeumként 
hasznosította volna. A nyolcvanas évek elejének 
merkantil korszakában a fürdővállalat ilyen 
téren nagyon buzgó vezetője sorozatosan pró¬ 
bált tőkeerős hasznosítót szerezni. Ásványvíz 
ivócsamok volt egy tartósabb elgondolás, az 
idők és a mentalitás változásával aztán gyors 
egymásutánban a KARINTHY Márton-féle 
Hököm színház, egy nyugati kaszinótulajdonos, 
és több vendéglő és mulató tervével foglalkozó 
beruházó mérlegelte a hely és az ajánlat lehető¬ 
ségeit. Mindannyiszor negatív volt a döntés, 
ezért találta 1989-ben a Pálos rend elhagyottan, 
elhanyagoltan, betörők, csavargók által újra és 
újra lakottan, így akadály nélkül újra birtokba 
vehetően a Szikla-kápolnát. 

Megkésett kötetünk a történet befejezését is 
kivárta; 1992. májusában a statikailag bizto¬ 
sított külső barlangtér és az azt lezáró művészi 
rácsozat elkészült, a Balettintézet által vissza¬ 
adott kolostorépület pedig ismét régi feladatát 
tölti be. A részben elkészült létesítményt fel¬ 
avatták. 

Kisebb földmozgás volt 1991. XI. 19-én, este 
21.06 órakor Nógrádban. Károk nem keletkez¬ 
tek, de Balassagyarmaton többen is észlelték a 
rengést. 

1991. XII. 2-án, hétfőn földrengés volt 
Temesvár környékén. Vejte épületei 90 %-a 
károsultak, a faluból mitegy 500 gyermeket és 
öreget kitelepítettek. Többen megsebesültek. 
Másutt is keletkeztek károk. A Richter szerint 
5,5 magnitudójú rengést déli megyéinkben és 
Jugoszláviában is észlelték. 

1991. XII. 9. hétfő reggel kisebb földrengést 
észleltek a moldvai Vrancea környékén. A 3,5 
Richter magnitudójú rengés 150 km mélységben 
pattant ki. Anyagi kárt nem okozott, Bukarest¬ 
ben nem volt észlelliető. 

Újsághír 1991. I. 7-én: ismét kitört az Unzen 
vulkán, amely Nagaszakitól40 km-re K-re van, 
s 198 éve nem működött. 1782-ben, legutolsó 
kitörése során az 1359 m magas vulkán 15.000 
ember halálát okozta. Most 300 m magasra 
lövellte a füstöt, lávát ontott, emberéletben 
azonban nem esett kár. Anyagiaknak sem, mert 
a lávának és iszapnak szabad utat készítettek. 
Hosszabb idejű aktivitásra számítanak. 

1991. II. 1. hajnalban Pakisztánt és Afganisz¬ 
tánt, továbbá India északi részét érte a 6,8 
Richter magnitudójú földrengés. Epicentruma a 
Hindukus-hegyláncban, Peshawartól ÉK-re 
volt. Pakisztán ÉNy-i körzeteiben súlyos pusz¬ 
títást végzett, az első jelentés ssdznál több 
halálos áldozatról szól. Később 300, majd több 
mint 3000 halott és mintegy 10.000 összeomlott 
ház szerepelt a jelentésekben, Pakisztánban és 
Afganisztánban. 

1991. III. 26-án hajnalban a Richter-skála 
szerint 5,8 erősségű földrengés rázta meg az 
észak-kínai, 900.000 lakosú Tatung bányvárost. 
Házak dőltek romba, a sebesültek s2Láma a 
százat is elérhette. Ugyanakkor Japánban 
kisebb földrengés rázta meg az okinavai sziget¬ 
világhoz tartozó Iriomote szigetet, de károkat 
nem okozott. 

1991. IV. 22-én, hétfőn délután nagy erejű 
földrengés pusztított Costa Ricában és Panama 
déli részén. A Richter-skála szerint 7,4 magni¬ 
tudójú földrengés 15 másodpercig tartott s ezt 
több kisebb földlökés követte. Az epicentrum 
San Jósétól 110 km-re DK-re volt. 

1991. IV. 29-én erős földrengés volt Grúzia 
ÉNy-i területein, középeurópai idő szerint 
kevéssel déli 12 után. A mos^vai szeizmoló¬ 
giai intézet első jelentése szerint a rengés 
erőssége meghaladta a pár évvel előtti szpitak— 
leninakani (Örményország) földrengését. Más 
jelentés szerint gyengébb volt a rengés. 

Az a furcsa helyzet állott elő ugyanis, hogy 
egy időben két földrengés volt Grúziában. Á 
gyengébb epicentruma a török határ közelében, 
a kurdok állal lakott vidéken volt, a másik. 
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erősebb epicentruma Kutaiszitől É-ra, ChinVa¬ 
litól Ny-ra, valahol Lentehi és Hansi telepü¬ 
lések közelében volt. A Mercalli-skála szerint 
7—8-as fokozatú rengés jelentős pusztítást 
okozott. 

Peru északkeleti tartományában 1991. IV. 4- 
én este pusztító földrengés volt. Az első jelen¬ 
tés 38 halálos áldozatról és 750 sebesültről 
szólt. A Richter-skála szerint 6,2-es földrengés 
súlyos károkat okozott. Moyobamba és Riója 
körzetében a lakóházak 90 százaléka elpusztult, 
az utak egytizede súlyosan megrongálódott. 

1991. VII. 12-én földrengés volt, amelynek 
epicentruma kb. 300 km-re volt Budapesttől D-i 
irányban. Itt a rengés magnitúdója ^8 volt a 
Richter-skálán. A román-jugoszláv határ köze¬ 
lében 2 ember meghalt, egy étterem leomló 
mennyezete alatt. Temesvárod 30 ember meg¬ 
sebesült és nagy épületkárok állottak elő. Utóbb 
Szeged és M^ó térségéből károkat jelentettek, 
mintegy 100-120 esetet. Többnyire mlak reped¬ 
tek meg: a becsült kár 0,8-1,0 millió forint 
körüli. 

1991. VIII. 18-án 14.57 h-kor megmozdult a 
föld Temesvárod. A Richter szerint 5,5 magni- 
tudójú rengés epicentruma Bánlak, Karácsony¬ 
falva és Dóc községek térségétől — a VII. 12-i 
rengések területétől — távolabb, a Vaskapu 
közelében, Orsóvá és Herkulesfüdő között, azaz 
Temesvártól kb. 150 km-re volt. Az epicent¬ 
rumban a földlökéseket 8 Mercalli fokozatúnak 
érzékelték. 

A földrengést egész Olténiában észlelték. 
Bukarestben 3-4 Mecalli fokú volt. Érezhető 
volt a földmozgás Belgrádban és Budapesten is. 
Emberéletben nem esett kár. Néhány ház 
kéménye és födémé leomlott. 

1991. VII. 19-én két erős földmozgást észlel¬ 
tek hajnalban Belgrádban, a helyi idő szerint 
3.20 és 3.27 órakor. A rengés epicentruma a 
jugoszláv-román határövezetben, Temesvár 
közelében volt. Az obszervatórium szerint a két 
földrengés a Richter-skála szerint mintegy 5,2 
magnitudójú volt. 

Lávafolyam döntött romba összesen 110 
épületet Japán déli szigetén, Kjúsún. Az Unzen 
hegyi tűzhányó, amely 200 évi szunnyadás után 
1991. júniusában tört ki nagy erővel, szeptem¬ 
ber közepéig negyven ember életét oltotta ki. 

A Fülöp-szigeteken a Pinatubo vulkán 1991. 
június közepi kitörése századunk egyik legna¬ 
gyobb természeti katasztrófája. Az amerikai 
Geological Survey közlése szerint 15 km^ 
magma tört fel a mélyből, s 18 Mt SO2 jutott a 
sztratoszférába. A vulkán 100 km^-es körze¬ 

tében mindent betemetett és elpusztított az izzó 
lávafolyam és hamueső. 

A XX. században a legnagyobb vulkáni 
kitörés egyébként 1912-ben volt. Ekkor, az 
aleuti Katmai-Novaruptából — becslések szerint 
— 30 km^ magma tört fel. A Mount St. Helens 
1980. évi emlékezetes kitörésekor pedig kb. 3| 
km^ kőzet keletkezett a felszínre került anyag¬ 
ból. A National Oceanic and Atmosphenc 
Administration műholdas felvételei 1991. 
nyarának végén meghökkentően mutatták ki a 
magaslégkörben mutatkozó következményeket. 
A képen látható, hogy a vulkáni aeroszolköd 
körülöleli a Föld trópusi övezetét. A mondod 
időben arra számítottak, hogy a köd a tél 
folyamán jobban eloszlik majd az északi fél¬ 
tekén s ennek következtében az átlagos hőmér¬ 
séklet fél fokkal csökken, esetleg több éven át. 

1991. X. 20-án erős földrengés volt Észak— 
Indiában, Almora környéki epicentrummal. Itt 
1500 ember vesztette életét s mintegy 6000 ház 
dőlt össze. Történt ez alig 100 km-re attól az 
1300milló dollár költséggel a H imalája tövében 
épülő, 265 m magas gáttól, amelynek munká¬ 
latai szovjet műszaki segítséggel már évek óta 
folynak. Bár a Richter-skála szerint 6,1 erős¬ 
ségű földrengés itt nem rombolt, a környezet¬ 
védők és a hozzájuk csatlakozó hivatalos szer¬ 
vek az építkezés leállítását követelik, nehogy 
egy nagyobb földmozgás még súlyosabb katasz¬ 
trófát okozzon. A szovjet mérnökök terve 7,2 
magnitúdóig garantálja a monumentális épít¬ 
mény biztonságát, az indiai szeizmológusok 
szerint azonban Almora környékén 8-as vagy 
még nagyobb földmozgás is fölléphet, bizonyos 
jelekből következtetve a közeljövőben. A 
tiltakozók a legfelsőbb bírósághoz fordultak 
petícióval, ám a kormányzati szervek nem 
vesznek tudomást az aggodalmakról és az 
építkezés tovább folytatódik. 

Földrengés volt 1991. XII. 27-én az Atlanti- 
óceán déli részén fekvő Déli Sandwich-szigete- 
kcn. Az első rengés kora reggel 7,4 Richter- 
magnitudójű, a 6,8-as pedig este. Károkról 
sebesülésekről nem érkezett jelentés. 

A Péeh Antal Minikönyv Gyűjtők Klubjának 
eddig megjelent kiadványai: 

I. Á klub önálló kiadványaként jelent meg 

1984-ben: 
✓ 

50 éves a magyar alumínium. Irta: Dr. 
VÁRHEGYI Győző. Mejelent 2400 példányban 
magyar nyelven. 

R. Kiss Lenke szobrászművész bányászati 
érmei. írta: JÁRMAI Ervin. Mejelent 650 
példányban, magyar nyelven. 
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Georg Agricola. írta: Dr. ZsÁMBOKi László. 
Kiadták 300 példányban, magyar nyelven. 

A magyar középkor pénzverése. írta: Dr. 
Gedai István. Megjelent 800 példányban, 
magyar nyelven. 

A 16. és a 17. század pénzverése. írta: Dr. 
Huszár Lajos. Kiadták 800 példányban, ma¬ 
gyar nyelven. 

90 éves az OMBKE. írta: Dr. Soltész 
István. Megjelent 500 példányban, német 
nyelven. 

ZsiGMONDY Vilmos. III. kiadás. írta: CsATH 
Béla. Megjelent 500 példányban, német nyel¬ 
ven. 

A bányászat és a kohászat ipari műemlékei, 
írta: KISZELY Gyula. Megjelent 650 példány¬ 
ban, magyar nyelven. 

1985-ben: 
Bányászmotívumok herendi porcelánon. Irta: 

JÁRMAI Ervin. Megjelent 500 példányban, 
magyar és német nyelven. 

OMBKE előzmények. írta: Dr. ZsÁMDOKi 
László. Megjelent 800 példányban, magyar 
nyelven. 

A bányajog története (896-1918). írta: Dr. 
ZsÁMBOKi László. Megjelent 700 példányban, 
magyar nyelven. 

Az ércbányászat története (896-1918). írta: 
Dr. 2LSÁMBOK1 László. Megjelent 1000 példány¬ 
ban, magyar nyelven. 

Nemzetközi alumínium konferenciák Ma¬ 
gyarországon. írta: Dr. DOMÁNY András és 
VÁRHELYI Rezső. Megjelent 850 példányban, 
magyar és angol nyelven. 

A Nehézipari Műszaki Egyetem története, 
írta: Dr. ZsÁMBOKi László. Megjelent 650 
példányban, magyar nyelven. 

A Nehézipari Műszaki Egyetem diákhagyo¬ 
mányai. írta: Dr. SZILAS A. Pál. Megjelent 500 
pédányban, magyar nyelven. 

A Nehézipari Műszaki Egyetem emlékérmei, 
írta: Dr. Horváth Zoltán. Megjelent 500 
példányban, magyar nyelven. 

Magyar kristálytan. írta: SCOPOLI G. A. 
Megjelent 500 példányban, magyar és német 
nyelven. 

1987-ben: 
A felső-magyarországi bányavárosok közös¬ 

sége (1487-1987). írta: Benke István. Megje¬ 
lent 500 példányban, magyarul. 

Kiskönyv a bányászatról. írta: Dr. ZsÁMBOKi 
László. Megjelent 500 példányban, magyar és 
német nyelven. 

Kerpely Antal. írta: Dr. KÁROLY Gyula, dr. 
Verő József és dr. ZsáMBOKI László. Megje¬ 
lent 300 példányban, magyarul. 

Metercia. írta: Batta István. Kiadták 300 
példányban, magyar nyelven. 

Bibliográfia. Irta: TÓTH Pál. Kiadták 300 
példányban, magyar nyelven. 

10 éves a ,^Péch Antal” miniatűrkönyv 
gyűjtők klubja. Irta: TÓTH Pál. Mejelent 300 
példányban, magyar, angol, német, francia és 
orosz nyelven. 

Selmec-soproni diákélet. írta: SÍK Lajos. 
Megjelent 600 példányban, magyar nyelven. 

Fazola Henrik. írta: Kriston Béla. Megje¬ 
lent 600 példányban, magyar nyelven. 

1988- ban: 
Dr. Kertai György. írta: Dr. Dank Viktor. 

Megjelent 600 példányban, magyar, angol és 
orosz nyelven. 

Fazola Frigyes. (A küldetés c. kisregény), 
írta: Kriston Béla. Megjelent 600 példányban, 
magyar nyelven. 

A legnagyobb magyar bányász. írta: Kris- 
TON Béla. Kiadták 600 példányban, magyar 
nyelven. 

1989- ben: 
Telkibánya. írta: Benke István. Mejelent 

600 példányban, magyar nyelven. 
75 éves a Bányaipari Dolgozók Szakszerve¬ 

zete. írta: LADÁNYI András. Kiadták 1000 
példányban, magyar nyelven. 

30 éves a magyar perlitipar. írta: Dr. RUD- 
NYÁNSZKY Pál és Benke István. Megjelent 600 
példányban, magyar, angol és német nyelven. 

1990- ben: 
Dr. Vitális Sándor. írta. Dr. Végh Sándor- 

né. Megjelent 600 példányban, magyar, angol 
és orosz nyelven. 

Babonák és mondák a bányászaiban. írta: Dr. 
Gergely Ernő. Megjelent 600 példányban, 
magyar nyelven. 

50 éves a Tatabányai Alumíniumkohó. írta: 
Laár Tibor. Kiadták 600 példányban, magyar 
és angol nyelven. 

A Kőbányai Könnyűfémmű 40 éves. írta: Dr. 
Hatala Pál és Molnár István. Kiadták 600 
példányban, magyar és angol nyelven. 

Dr. Gyulai Zoltán. írta: Dr. Mating Béla. 
Kiadták 600 példányban, magyar, angol, né¬ 
met, és orosz nyelven. 

A bányászai az irodalomban és a képzőművé¬ 
szetben. írta; Dr. GERGELY Ernő. Kiadták 600 
példányban, magyar nyelven. 

Magyarországi bányavállalatok 1940. írta: 
Dr. Alliquander Ödön. Kiadták 600 példány¬ 
ban, magyar nyelven. 

Bányafűró-Bergbohren. írta: Dr. ZsÁMBOKi 
László. Megjelent 600 példányban, magyar és 
német nyelven. 

II. Tóth Pál szerkesztésében, megrendelésre, 
nem a klub önálló kiadványaként jelent meg 

1984-ben: 
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70 éves a Bányaipari Dolgozók szakszerve¬ 
zete. írta: TÓTH Pál. Megjelent 1300 példány¬ 
ban, magyar nyelven. 

1985- ben: 
A magyarországi neogénkutatás története, 

írta: Hámor Géza, Jámbor Áron és Selmeci 
Ildikó. Megjelent 500 példányban, magyar, 
angol nyelven. 

Eötvös Loránd. írta: SZABÓ Zoltán. Kiadták 
5000 példányban, angol nyelven. 

1986- ban: 
Borsodi Szénbányák. írta: Kiss Dezső. 

Kiadták 600 példányban, magyar, angol és 
német nyelven. 

Somsálybánya története. írta: Nagy Károly. 
Kiadták 600 példányban, magyar nyelven. 

Borsodi szénbányászat a kapitalizmus korá¬ 
ban. írta: TÓTH Péter és dr. ZsÁMBOKl László. 
Megjelent 600 példányban, magyar nyelven. 

Borsodi szénbányászat a feudalizmus korá¬ 
ban. írta: TÓTH Péter és dr. ZsÁMBOKl László. 
Megjelent 600 példányban, magyar nyelven. 

1987- ben: 
Magyar Olajipari Múzeum. írta: TÓTH Fe¬ 

renc. Mejelent 1000 példányban, magyar és 
angol nyelven. 

1988- ban: 
A Királd-putnoki bányászat története. írta: 

Bertalanffy Béla. Megjelent 600 példány¬ 
ban, magyar nyelven. 

Lyukóbánya 1938-1988. írta: KendelÉNYI 
Péter. Kiadták 600 példányban, magyar, angol 
és német nyelven. 

Vivát kupa. írta: Dr. Hatala Pál. Kiadták 
1500 példányban, magyar, angol, német és 
szlovák nyelven. 

ZsiGMONDY Vilmos. IV. kiadás. írta: Csath 
Béla. Megjelent 800 példányban, magyar 
nyelven. 

Adalékok a BÁNYAMUNKÁS történetéhez, 
írta: Ladányi András. Megjelent 1200 
példányban, magyar nyelven. 

1989- ben: 
A Mákvölgyi bányaüzem története. írta: 

Derecske! Gyula. Megjelent 600 példányban, 
magyar nyelven. 

A Farkaslyuki bányaüzem története. írta: 
Nagy Károly. Megjelent 600 példányban, 
magyar nyelven. 

Érc-és ásványbányászati Múzeum Rudabá- 
nyán. Rudabányán évszázados hagyományai 
vannak az ősi bányászati emlékek gyűjtésének. 
A Borsododi Bányatársulat műszaki vezetői a 
múlt század végén megkezdték a bányaművelés 
során előbukkant régi szerszámok, továbbá 

ásványok és ósállati maradványok gyűjtését, 
amelyeket a bányairoda folyósóján üvegezett 
vitrinekben tartottak. 

A rudabányai nagyüzemi vasércbányászat 
kezdetének 75. évfodulóján, 1955-ben egy 
szerény helytörténeti kiálKtás vetette meg a 
alapjait a tíz évvel később megnyíló Érc- és I 
Ásványbányászati Múzeumnak, amelyet a 
bányaváros alapításának 600. évfordulóján, 
1965. IX. 22-én avattak fel. A múzeum céljára 
külön épületet emeltek, három kiállító terem¬ 
mel, s az éplületet 1967-ben újabb két helyi¬ 
séggel bővítették. 1969-70-ben mindez kiegé¬ 
szült a lűldalalti és a szabadtéri részleggel. A 
Földvári Aladárról elnevezett ásványtárat 
1980-ban avatták fel. 

A múzeum állandó kiállításai a következők: 
A magyar érc-és ásványbányászat története a 
legrégibb időktől napjainkig; Magyarország 
ércei és ásványai; Föld alatti fejtésmódok, 
bányagépek, szerszámok; Egy bánya-kovácsmú- 
hely berendezése; Szabadtéri részleg. 

Á múzeum hétfő kivételével minden nap 8-16 
óra között látogatható. Csoportoknak előzetes 
bejelentés esetén képzett vezetővel nyújtják a 
volt vasércbánya és a Rudapithecus hungaricus 
lelőhelyének megtekintését is. 

Egy rudabányai kirándulás alkalmával érde¬ 
mes megnézni az Érc-és Ásványbányászati 
Múzeumhoz tartozó telkibányai ipartörténeti 
gyűjteményt is. Ez bemutatja a Zempléni¬ 
hegység és a Hcgyalja bányászatát, a kőedény- 
és porcelángyártás emlékeit és az erdészet 
történetét. 

Magyar Földrajzi Múzeum. A magyar geog¬ 
ráfusok, utazók és kutatók jelentős szerepet 
játszottak nemcsak a Kárpát-medence, de a 
távoli földrészek megismerésében, tudományos 
feltárásában is. Muzeális értékű hagyatékaik, 
személyes relikviáik részben gazdátlanul kallód¬ 
tak, veszendőbe mentek, mivel megóvásukra 
nem volt megfelelő, erre szakosodott földrajzi 
intézmény. 

Széleskörű tásadalmi összefogás eredménye¬ 
ként, a Magyar Földrajzi Társaság és Érd város 
tanácsának példamutató összefogása révén 1983 
márciusában megalakult a Magyar Földrajzi 
Gyűjtemény — 1988 óta múzeum — Érden, de 
az egész országra kiterjedő gyűjtőkörrel. 

A Magyar Földrajzi Múzeum feladata, hogy 
összegyűjtse és gondozza a magyar geográfia 
tudománytörténeti értékű dokumentumait és 
tárgyi emlékeit, a jeles magyar földrajztudósok 
és utazók relikviáit, továbbá a magyar földrajz¬ 
oktatás muzeális értékeit ( régi térképeket, 
könyveket, szemléltető eszközöket). A múzeum 
szakmai felügyelője és tanácsadója a Magyar 
Földrajzi Társaság múzeumi bizottsága. 

A múzeum 1983 októberében megnyílt első 
állandó kiállítása a „Magyar utazók, földrajzi 
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felfedezők” címet viseli. A rendezők azt a célt 
tűzték maguk elé, hogy bemutassák, milyen 
mértékben és eredménnyel vették ki részüket 
hazánk fiai földünk földrajzi és természettudo¬ 
mányos megismerésének munkájából. 

Az első teremben egy kivilágítható nagy 
világtérkép 28 magyar utazó és expedíció 
útvonalát jelöli ki ezernyi színes égővel. A 
további termekben részletesen is meg lehet 
ismerkedni a magyar utazók munkásságával, 
JULIANUS baráttól a legújabb idők utazóiig. A 
vitrinekben eredeti dokumentumok, néprajzi 
tárgyak, személyes relikviák, régi fényképek és 
rajzok teszik látványossá a kiállítást. Helyet 
kaptak benne leghíresebb vadász utazóink is. 

Látható a kállításon a magyar barlangkutatás 
sok emléke is. 1988-ban a kiállítás a Kárpát- 
medence tudományos megismerésének történe¬ 
tével bővült. 

A múzeum Érden, a Budai út 4. szám alatt, 
az 1840-es években valószínűleg HiLD József 
tervei szerint épült kúria épületében található. 
Nyitvatartási ideje keddtől péntekig 14-18 óra 
között, szombaton és vasárnap 10-18 óra kö¬ 
zött. A 06-26-45-132 telefonon a múzeum 
bővebb felvilágosítással szolgál. 

Könyvismertetés 

FÜLÖP József: Bevezetés Magyarország 
geológiájába. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1989. 246 oldal, 109 ábra, 4 színes ábra. 

A Szerző könyvében a következő két kér¬ 
désre szándékozott válaszolni: 

— milyen nagyobb földtani egységbe tarto¬ 
zunk, milyen a földtani környezetünk? 

— melyek Magyarország földtani felépíté¬ 
sének alapvonásai és hogyan alakult a nagyszer¬ 
kezeti megismerés története? 

Az előző szintézis (Vadász E. 1960) megje¬ 
lenése óta 29 év telt el, míg ezt az előzőt 24 év 
választotta el Telegdi Roth K. összesítésétől, 
ha Magyarország földtana első kiadását (1953) 
vesszük. E századra tehát elégedettek lehetünk 
az egymást követő szintézisek periodizációjá¬ 
val, kiváltképpen ha BÖCXH H., Lóczy, Prinz, 
BOGSCH, VENDL A., SCHMIDT E. R., Trunkó, 
Kovács L. sőt Bendefy (!) összefoglaló mun¬ 
káit is látókörünkben tartjuk. 

A Szerző nagyszabású munkájához a deduk¬ 
ció módszerét választotta: Magyarországot, 
annak földtanát úgy ismerteti meg az olvasóval, 
hogy először a tágabb környezet ismertetésére 
kerít sort s onnan idefelé haladva, fokozatosan 
jut a hazai területre. Az idevágó irodalom és 
térképanyag óceánján áthajózva bizonyára 
elégedetten érkezett meg a hazai kikötőbe, 
hiszen egyebütt is ugyanazt találta, mint ide¬ 
haza. Az irodalmat természetszerűleg jellemzi 
az egyenletesség hiánya, időben és térben. 
Töbszörösen feldolgozott, divatos ill. minta 
területek és félreeső, kevesek érdeklődését 
felkeltő vidékek; híres tudósok feldolgozásai és 
két balkézzel írott feldolgozások; a legújabb 
megismerések alapján publikált újrafeldolgozás 
és évtizedek óta újra föl nem keresett terület — 
ezek állnak egymás mellett, mint minden tudo¬ 
mány minden területén. 

Európa nagyszerkezeti tagolása az első rész 
címe, amely a prekambrium, a kaledóniai, a 

hercíni és az alpi Európán kalauzol végig 
tizenöt oldalon, nyolc ábrával. 

Az Alpidák hegységrendszerében c. részben 
(116 oldal) a tartalmat fölösleges a fejezetek 
címénél bővebben jellemezni: Alpok, Kárpátok 
(négy égtáj szerinti alfejezetben), Érdélyi-kö- 
zéphegység, Kelet-Szerbia, Dinaridák, Helleni- 
dák. Szlavóniai szigethegységek. E tömör 
foglalatban szerkezeti egységek szerint megta¬ 
láljuk a teljes rétegtani felépítést, válogatott 
ábrák — térképek és szelvények — kíséretében. 
Akár az előző részben, itt is minden fejezet 
után bibliográfia igazít el a hivatko2:ások meg¬ 
értéséhez. 

így jut a tárgyalás a 147. oldalon a Magyar- 
ország földtani nagy szerkezete cimíji részhez. Itt 
mondja ki a Szerző, hogy a hazai földkéreg 
felépítésében résztvevő képződmények részletes 
tárgyalása előtt, azok eredetének, ill. földtani 
kifejlődésének megalapozása érdekében látja 
célszerűnek a nagyszerkezeti viszonyok bemuta¬ 
tását. S ígéri, hogy a képződmények teljes 
áttekintése után a jelenleginél nagyobb részle¬ 
tességgel ismét visszatér majd a szerkezet¬ 
földtani viszonyok tárgyalására. És akkor az 
egyes hegységek és medencék szerkezeti mo¬ 
delljeivel is behatóbban foglalkozik majd. 

Aki a címe alapján ütötte fel a könyvet, 
bizonyára itt talál rá arra, amire kiváncsi volt. 
A nagyszerkezeti megismerés története c fejezet 
az elején, HAUERnál kezdi a dolgot s aztán 
Uhlig takarós koncepcióján, a köztes tömegen, 
a Pannóniai-medence orogén értelmezésén át 
vezet a köztes terület heterogén jellegének 
felismeréséhez. Továbbá az országos geofizikai 
mérések és a nyomukban született szintézisek 
következnek, majd a köpenydiapír elmélet 
kialakulása s a végállomás: a lemeztektonikai 
elmélet úttörése Magyarországon. Még egy 
fejezetet szentel a Szerző a külföldiek Magyar- 
ország nagyszerkezetérol alkotott nézeteinek. A 
42 oldalas rész záró fejezete (A megismeréstör¬ 
ténet összefoglalása) az előzőkben ugyan igen 
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tömören, de részletezett felfogások, nézetek 
rezüméjét adta. 

Végül 20 oldalon Á nagyszerkezeti felépítés 
jelenlegi megítélése c. rész olvasható a három 
nagy szerkezetfejlödési időszaknak megfelelő 
három nagyszerkezeti generáció ismertetésével. 
A preneogén nagyszerkezeti egységek teszik ki 
e rész zömét: Ausztroalpi nagyszerkezeti egy¬ 
ség, Kárpáti szerkezeti egység (Vepor), Ma¬ 
gyar-középhegységi (Felsői) nagyszerkezeti 
egység. Tiszai nagyszerkezeti egység részle¬ 
tező, Osíoldrajz és szerkezetfejlődés összefog¬ 
laló alfejezetekkel. A Miocén szerkezetalakulás 
és Pannóniai-medence két további rövid fejezet. 
E részt egységes bibliográfia zárja. 

Az utolsó rész így napjainkig vezet a hazai 
földtani és szerkezeti megismeréseket követve, 
a korábbiakhoz hasonlóan jó, támogató ábrák¬ 
kal. 

A könyvet Az Álpidúk hegységrendszerében 
c. fejezet földrajzi neveinek magyar és idegen 
nyelvű írásmódjában eligazító regiszter egészíti 
ki, ami igen hasznos a sokszorosan megválto¬ 
zott és megváltoztatott, feledésbe merült és 
erőltetett elnevezések kuszaságában való eliga¬ 
zodáshoz. 

A szép kiállítású, gondosan megcsinált könyv 
egészvászonkötésben és papírborítóval is kap¬ 
ható. A borítóként alkalmazott térképkivágat 
Európa és a szomszédos területek 1975-ben 
kiadott tektonikai térképéből s annak praedomi- 
nánsan cirill betűs megjelenítéséből a recenzens 
szerint nem minősül könyvművészeti telitalálat¬ 
nak. 

Kaszap A. 

FÜLÖP József: Magyarország geológiája. 
Paleozoikum I. A Magyar Állami Földtani 
Intézet kiadása, Budapest, 1990. 325 oldal, 128 
ábra, 100 fényképtábla, 8 színes melléklet, 12 
táblázat. 

Az egészvászonkötésben és karton fedéllel is 
megjelent, szép kiállítású könyv címlapjának 
túloldalán olvassuk, hogy „munkatársak voltak 
alapvető kérdések megoldásában ÁRKAI Péter, 
Horváth István, Ivancsics Jenő, Kisházi 
Péter, Majoros György.” 

A feldolgozás terv szerinti előrehaladását 
demonstrálja a Szerző újabb kötete. Szerkezeti- 
-nagyszerkezeti egységek szerint, az összletek- 
formációk rendjében ismerteti meg a paleozoi¬ 
kumot. Az Ausztroalpi nagyszerkezeti egységek 
— a Fertőmenti és a Rábamenti — tárgyalása 
teszi ki a könyv első 97 oldalát. A megismerés- 
történet, izotóp-kor meghatározás és ritka fém¬ 
kutatás, majd az elterjedés, település és tagolás 
bemutatása után rendre következnek egyfelől a 
soproni kristályospala, a fertőrákos! metamorfit 
összlet és a kisalföldi mezometamcrf képződ¬ 
mények, másfelöl a rábamenti metamorfit 

összlet leírásai. FÜLÖP J. korábbi két kötetében 
követett módszere szerint itt is sűrűn sorjáznak 
egymás után az illusztrációk. Földtani térképek 
színesben, földtani és geofizikai szelvények, 
diagrammok, elemzési és rétegtani táblázatok, 
terepi felvételek, mikroszkópi kőzetcsiszolatiés ^ 
kövület-ábrák. Osszletenként irodalomjegyzék A 
zárja a fejezeteket. 

A középhegységi nagyszerkezeti egységet 
187 oldalon találjuk ismertetve. Itt a Dunántúli¬ 
középhegység e kötetbe tartozó képződményeit 
(Balatoni Fillit formációcsoport, devon mészkő 
formációcsoport, karbon formációk, a Balaton- 
vonal menti granitoid intrúziók, alsóperm 
szubszekvens vulkánit, felsőperm formációk) 
formációnként ismerteti a könyv. 

A hátralevő terjedelem (14 oldal) felét az 
Igali szerkezeti öv teszi ki, a bizonytalanul 
paleozoikumba sorolt képződmények, közép¬ 
magyarországi alsó- és középsőperm, közép>- 
magyarországi felsőperm fejezetekkel. Végül 
ugyanilyen terjedelemben a Kárpáti (Vepor) 
szerkezeti egység cím alatt az ipolymenti kristá- 
lyospala összlet ismertetését kapjuk. 

A formációnkénti ismertetés jó keretet ad a 
tömör, de beható leíráshoz. A megismerés 
történetétől a képződmény aprólékos leírásán és 
ábrázolásán átjut az olvasó a fosszíliák felsoro¬ 
lásához, értékeléséhez és ábrázolásához, végül 
a bibliográfiában a további elmélyüléshez 
esetleg szükséges szakmunkák listájához. Bizo¬ 
nyos, hogy aki Magyarország földtanának e 
köteteben tárgyalt részét akarja megismerni, jó 
és megbízható eligazítást kap. Még olyan 
táblázat is tájékoztatja, amiben a medenceterü¬ 
leten a szóban forgó képződményt feltárt fú¬ 
rások érintett mélységközei vannak listába 
szedve. A dolog természeténél fogva gyér 
kövületek — legtöbbnyire mikro fosszíliák — 
fényképtáblán sorjáznak. A könyvet forgatva 
egyre erősebben keríti hatalmába az olvasót a 
meggyőződés, hogy az alapszelvények repre¬ 
zentatív kiadványsorozata hasznos előzményét 
képezte ennek a kötetnek, minthogy az ábra¬ 
anyag — úgy tűnik — túlnyomó része e 4-6 
oldalas publikációkból már ismerős. 

A hazánk földtanát tárgyaló eddigi munkák¬ 
hoz képest mindenesetre lelkesen üdvözölt 
újdonság a részletező anyagleírás. Ez szakiro¬ 
dalmunkban még a speciális dolgozatoknak is 
gyakorta felhánytorgatott hiánya és mint ilyen, 
legfőbb ideje leszámolni vele. E könyv időtálló¬ 
ságának is csak ez lehet a szavatolója. ^ 

A könyv megjelenését követő néhány év^ 
(esetleg évtized) olvasóját kellemesen lepi meg 
az idézett szakemberek némelyikének a szöveg 
közé illesztett portréja. Ezzel az ábrázoltak 
képileg is megidézhelővé váltak az utókor 
számára, LÓCZY Lajostól BALÁZS Endréig. Mi, 
kortársak, a legtöbb esetben azonosítani tudjuk 
őket a kép közelében valahol a szövegben 
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szerepló névvel. De a 188. oldalon a Vendl 
Aladar neve mellett álló képen legfeljebb az 
1914-ben érvényes portrét hisszük el — kétel¬ 
kedve. 

A borító, a zöld és barna színeiben is kitű¬ 
nően eltalált, gyűrt metamorf rétegekkel könyv- 
művészeti telitalálat! 

Kaszap a. 

Pais István: A mikroelemek fontossága az 
életben — Irodalmi értékelés. Kertészeti és 
Élelemiszeripari Egyetem, Élelmiszeripari Kar, 
Budapest, 1989. 292 oldal. 

A mikroelemek iránt világszerte nagy érdek¬ 
lődés mutatkozik nemcsak azért, mert jelen¬ 
létük az egészséges élet egyik feltétele, hanem 
mert a környezet-szennyezés következtében 
némelyike — különösen nagyobb mennyiségben 
— toxikus hatású is lehet. 

A nemrég megjelent kiadványt 1984-ben „A 
mikroelemek jelentősége a mezőgazdaságban, 
kutatási helyzetük a világban” c. tanulmány 
előzte meg, ugyancsak az egyetem kiadványai 
között. Ez az új kötet az 1984-1989 között 
megjelent mitegy 50 monográfiát, konferencia 
anyagot, több mint ezer folyóirati cikket és igen 
sok olyan egyéb anyagot is feldolgozott, ame¬ 
lyek terjedelme elérte az 50-100 oldalt. 

A tízezernél is több, e témában főként angol, 
kevés magyar nyelven megjelent közlemény 
közül azzal a céllal válogatta ki a szerző a 
közölt irodalamjegyzéket és végezte el az 
irodalomkritikát, hogy a kémia-szakos taná¬ 
rokon keresztül az ismeretanyag eljusson a 
fiatalsághoz, a mezőgazdaságban dolgozókhoz 
és nem utolsósorban az egészségért felelős 
szakemberekhez. Ezen túlmenően úgy gondol¬ 
juk, hogy a geokémikusok és az ásvány-kőzet¬ 
tannal foglalkozók is nagy haszonnal tudják 
forgatni ezt a rendkívül munkaigényes kiad¬ 
ványt. 

A mikroelemek jelentőségét bizonyítja, hogy 
míg az 1960-as évek elején mindössze 7 mikro¬ 
elemet tartottak létfontosságúnak, addig ma már 
29 mikroelemről részben, vagy egészben bizo¬ 
nyított és 36-ról pedig feltételezhtő a pozitív 
élettani hatás. Mivel az élet fenntartásához 
szükséges elemek pozitív vagy negatív jellegét 
általában a koncentráció határozza meg, ezért 
helytelen pl. „toxikus nehézfémekről” beszélni. 
Az igaz, hogy az átlagos koncentráció alapján 
ezek valóban mérgezőek, de az utóbbi 10-20 év 
vizsgálataiból kiderült, hogy kis koncentráció- 
határok között létfontosságúak az élőlények 
számára. Ebből következik, hogy a toxikus 
megjelöléshez a megfelelő koncentrációt is 
mindig hozzá kell rendelni, kiegészítve a többi 
jelenlévő elem arányával. Ez azért is lényeges, 
mert pl. a réz esetleges toxikus hatása kivéd¬ 
hető cink-vegyületek adagolásával, vagy a 
toxikus nehézfémek mérgező hatását szelén- 

vegyületekkel lehet enyhíteni vagy teljesen ki 
lehet küszöbölni. 

A szerző szerint a történelmi idők kezdete 
óta kémiai szempontból a mezőgazdasági és az 
élelmiszer-termelés 1940-ig változatlan volt, s 
a drámai változásokat csak az utóbbi 50 évben 
a kemizálás nagymértékű elterjedése indította 
el. Számos megfigyelés és vizsgálat bizonyí¬ 
totta, hogy a civilizációs betegség annak követ¬ 
keztében jön létre, hogy megbomlik a tápelem- 
ellátottsági egyensúly és az immun-redszer nem 
működik tökéletesen. Külön fejezet foglalkozik 
azokkal a kérdésekkel, hogy az egyes tápele¬ 
mek egyidejű jelenléte hogyan segíti vagy 
rontja egymás élettani hatását,hiány esetén 
milyen betegségek fellépésével kell számolni. 

A kötet nem foglalkozik a teljes mikroelem¬ 
skálával, közülük kiemeli az alumíniumot, az 
arzént, a galliumot, a krómot, a nikkelt, a 
szelént, a szilíciumot, a titánt, a vanádiumot és 
a ritka földfémeket. Ez a sor azért is hathat 
különösen, mivel ViNOGRADOV, A. P. a szUí- 
ciumot és az alumíniumot a makro elemekhez 
sorolja, a gallium és a szelén pedig nem sze¬ 
repel az élő szervezetek alkotói között. 

Az /. fő fejezet a mikroelem-kutatás néhány 
általános kérdését tárgyalja. Ebben túlnyomóan 
a különböző mérgezések elleni kelátterápiával 
foglalkozó publikációk elemzésével foglalkozik 
a szerző. Különösen nagy jelentőségűeknek 
látszanak a fitokelatinok. Számos példa közül 
érdemes kiemelni, hogy pl. felhagyott cink¬ 
bánya környékére telepített juharfa azonnal 
létrehozta a cink megkötésére alkalmas fitokela- 
tint, míg az ilyen hatásra nem érzékeny növé¬ 
nyeknél ez a folyamat meg sem indult. A 
Chlorella algák pedig elsősorban Cd-, Pb-, 
Hg-, Ag-, Cu-, és Zn-ion hatására fitokelatin- 
bioszintézist indítottak meg. Ilyen alapon ezeket 
az algákat szennyvizek nehézfémektől való 
mentesítésére is lehet használni. 

Ez a fejezet kitér a mikroelemek és néhány 
emberi betegség, így., pl. a daganatos beteg¬ 
ségek kapcsolatára. Összefoglalóan a szerző 
interdiszciplináris tudományos összefogást 
javasol a mikroelemek további kedvező vagy 
kedvezőtlen hatásának kimutatására. 

A //. fő fejezetben a kiválasztott néhány 
mikroelemet a növény, az állat és az ember 
életében betöltött szerepe szempontjából tár¬ 
gyalja a szerző. Az alumíniumról kiderült, hogy 
pozitív élettani hatással jóformán egyáltalán 
nem rendelkezik.A megváltozott környezeti 
feltételek miatt azonban egyre nagyobb mennyi¬ 
ségben kerül be az élőlények szervezetébe és 
többirányú káros hatását regisztrálták már eddig 
is. A növényeknél a gyökér növekedésénél, az 
állatoknál nagyfokú anyagcserezavar, az embe¬ 
reknél a csökkenő Al-ürítés következtében 
sokféle rendellenesség (csontképződés, érelme¬ 
szesedés, Alz-heimer-kór) lép fel. 
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Ma már bizonyított és ugyanakkor közismert 
is, hogy az arzén nagy mennyiségben mérgező, 
bizonyos koncentráció tartományban viszont 
kedvező hatású. As-tartalom szempontjából 
különösen a felhagyott bányák környékét, a 
texasi olajpalákat stb. vizsgálták. Az ember 
viszonylag kedvező helyzetben van, mivel a 
táplálékkal még a WHO által megengedett heti 
1 mg As-mennyiség sem jut be a szervezetbe. 

A gallium a talajban átlagosan 20 mg/kg 
mennyiségben található, s míg a szárazföldi 
növényekben kevesebbet (0,06 mg/kg), addig 
tengeriben többet(0,5 mg/kg) mutattak ki. 
Rasey és munkatársái 1981-ben feltételezték a 
gallium-nitrát citosztatikus hatását, mások 
viszont úgy vélik, hogy az állati szervezetbe 
bejutva hasonlóan szívódik fel, mint az alumí¬ 
nium és elősegíti a vas asszimilációját, amely 
többféle betegség ellen védelmet ad. 

Nagy koncentrációban a króm mérgező, 
hiánya pedig keringési betegséget idéz elő, 
mivel fontos szerepet játszik a szénhidrát- és a 
zsíranyagcserében. Zimbabwéban meg figyelték, 
hogy a króm-tartalmú ivóvíz hozzájárult az 
érrendszeri betegségek alacsony szintjének 
kialakulásához. 

A nikkel nagy mennyiségben toxikus, kis 
mennyiségben kedvező élettani hatását figyelték 
meg. Egyesek a növényeknél és az állatoknál 
növekedést serkentő, mások az anyagcsere 
gyorsítását regisztrálták. Az ember a zöldségfé¬ 
lékkel és az ivóvízzel elgendő Ni-mennyiséghez 
juthat. Megfigyelték, hogy a szívinfarktusos 
beteg vérében igen nagy volt az Ni-koncent- 
ráció. 

A hosszú ideig toxikusnak minősített szelén¬ 
ről 1957-ben bebizonyították, hogy esszenciális 
tápelem és igen sok betegség oka a szelén¬ 
hiány. A mikroelem-kutatással foglalkozó 
nemzetközi szakirodalom mintegy egy harmada 
a szelénnel foglalkozik. A kutatók nem jutottak 
ugyan végleges megegyzésre több részletkér¬ 
désben, abban viszont egyetértettek, hogy a 
szelén kiemelt szerepet játszik, vagy játszhat 
sok betegség elleni védekezésben. 

A szelén-hiány gyakoribb a Földön, mint a 
felesleg. így pl. Írország több körzete toxikus, 
szelénhiányos Kína, Skandinávia és Uj-Zéland, 
a volt NSZK területe csekély Se-tartalmú 
talajjal rendelkezik. 

Több növényről megállapították, hogy jelen¬ 
tős Se-tartalmú (szójabab,napraforgó, fokhagy¬ 
ma, retek, gomba, kevésbé tisztított gabonater¬ 
mék). Bizonyítottnak tekinthető a szelén mér¬ 
gezés csökkentő hatása, erősíti az immun-rend¬ 
szert. A hazai adatok szerint nálunk Sehiánnyal 
nem kell számolni. A szelén fontosságát bizo¬ 
nyítja az 57 oldalas irodalom-felsorolás, amely 
csak ezzel a mikroelemmel foglalkozik. 

A vizsgált időszakban a szilícium nem tarto¬ 
zott a lényeges kutatási témákhoz. Kevés szerző 

kevés dolgozata jelent meg erről az elemről, 
így az irodalom áttekintése egyszerű feladat 
volt. Irodalmi értékelést a növényekről állított 
össze a szerző. 

Ma a titánt a lödkéreg leggyakoribb mikro¬ 
elemének tekintik és vízoldható formában 
bekerülhet a táplálékláncba. Élettani szerepel 
még nem teljesen tisztázott. 

A részlegesen esszenciális elemek csoport¬ 
jába tartozik a vanúdium. A növények életében 
betöltött szerepe kevéssé ismert, az állatoknál 
a nagyobb mennyiség toxikus jelenséget idézhet 
elő. Az emberre gyakorolt konkrét hatásáról 
még nincs megnyugtató tudományos infor¬ 
máció. 

A mikroelemek sorát az igen szegényes 
irodalommal rendelkező ritka földfémek záiják. 
A megjelent dolgozatok legtöbbje Kínából 
származik, mivel az ország számos körzetének 
talaja ezekből az elemekből igen sokat (5-20 
mg/kg) tartalmaz és mezőgazdasági hasznosítá¬ 
suknál 5-20%-ostermésnövekedés női számolnak 
be a publikációk. 

Az egyes fejezeteket kiegészítő bőséges 
irodalmon kívül a kötetet általános művek, 
konferencia-kiadványok felsorolása és a tarta¬ 
lomjegyzék zárja le. E szerény kivitelű, de igen 
értékes munka más szakterületek művelői 
részére is követendő például szolgálhat, nagy 
segítséget nyújtva ezzel a tanuló fiatalság és a 
kutatók részére. 

Dr. Dobos Irma 

E. Krkstan-Tollmann és A. Tollmann: 
Az özönvíz-becsapódás (The Flood impact). 
Mitteilungen österr. Geol. Gesellschaft 84. 
0991.). pp. 1-63., 9 ábra, 1 tábla. Bécs, 1992. 
június. 

A dolgozat az özönvízre vonatkozó ismerete¬ 
inket foglalja össze. Ennek két fő adatforrása 
van: az emberiség emlékezete, amit ősnépek 
mondái, hagyományai, mítoszai őriztek meg és 
mindaz, amit a földtudományok korszerű adata¬ 
iból tudunk. A két forrás kapcsolása több 
kérdésre ad választ. Olyan esemény volt, mely 
évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget, az 
egymástól távol élt, nem érintkező ősnépek 
hagyományaiban, mondáiban, mitológiáiban 
csodálatos megegyezések vannak, ami nem 
lehet véletlen. A Biblia teremtéstörténete (I. 
Mózes 1: 1-31. vers), az özönvíz leírása (7:11- 
-24. vers), János: Mennyei jelenésekről valói 
könyve, 16. rész. Vagya mezopotámiai sumír- 
asszír Gilgames eposz, az ősgermán Edda 
mondagyujtemény, az eurázsiai északi ősnépek, 
eszkimók, vogulok, az ausztrál ősnépek, ame¬ 
rikai indiánok, kínaiak, vietnámiak, indiaiak 
mondái stb. tartalmazzák. A szerzők szerint 
1939-ig 563 mítoszt, mondát gyűjtöttek össze 
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és mintegy 80.000 közlemény jelent meg róla, 
72 nyelven. 

A korszeiű földtudományok is sok tényt és 
adatot őriznek, ezek szerint az özönvizet a 
holocén kezdetén egy meteorit törmelékeket 
(tektit) tartalmazó vizjég üstökös becsapódása 
okozta, mely Nap-közeiben hét részre vált, és 
számtalan törmelékre, amely DK-felől érkezett 
és a világóceánba csapódott, egy-egy része a 
Tasman-tengerbe, Délkínai-tengerbe, az Indiai 
óceánba. Észak-Atlantikumba, Közép-Atlanti- 
kumba, a Csendes óceán közép-amerikai és a 
Tözföld környéki részébe. 

Mai ismereteink szerint az ilyen becsapódás 
lefolyása és következményei sorrendben a 
követezők, és egyúttal a dolgozat egyes feje¬ 
zetei is így foglalják össze: 1. az üstökös 
közeledése, 2. becsapódás, 3. becsapódási 
földrengés, 4. a kiváltott vulkáni tevékenység, 
5. világorkán (légnyomáshullám), 6. világégés, 
7. tengeri özönár, 8. becsapódási sötétség, 9. 
becsapódási tél, 10. özön-esö, 11. környezet- 
szennyezés, 12. sugárártalmak, 13. üvegházha¬ 
tás, 14. tömeghalál, 15. a katasztrófa utáni 
helyzet, az új kezdet. Végül foglalkozik az 
özönvíz idejével, a korábbi égitest-becsapódá¬ 
sokkal és a mai fenyegetettséggel. 

A katasztrófa egyes szakaszaira pontos szem¬ 
tanúi leírásokat lehet találni az ősi mondákban, 
mítoszokban, ha lehántjuk róluk az ősnépek 
világának ismeretein alapuló mesés elemeket, 
mint a kozmikus sárkányok, sátánok, gonosz 
kígyók, szörnyek, leviatánok, az indiai Garuda 
(mitikus madár), a tűzisten, vízisten, napisten 
stb. szerepét. 

Az egymásról nem tudó, távoli népek özön¬ 
víz hagyományai bizonyítják, hogy a mondák 
az egész földre kiterjedő valóságos eseményre 
vonatkoznak. A kíniak arról szólnak, hogy 
megjelent az égen egy nagy vörös sárkány, 
közeledett, gyorsan növek^ett, óriássá vált, 
beborította és tűzzel árasztotta el az egész 
földet és leíiják az okozott pusztulást. A többi 
népek mondáival összeállíthatók olyan részle¬ 
tek, amire csak szemtanúk lehettek képesek, 
amiket emberi fantázia nem találhatott ki, távol 
élő népek hagyományaiban lényegében azono¬ 
san. Elmondják, hogy az üstökös a légkörben 
hét részre vált (hét gonosz, hét szerencsétlenség 
stb.) és a megegyező földtani korú tektitek 
valósága, valamint a mondák állítása alapján 
megjelölhetők a földrajzi helyek, ahová a hét fö 
rész becsapódott. 

Érdekes megállapítás az, hogy a Biblia 
Mózes I. könyvében leírt teremtéstörténet, mely 
a mindent jobban tudó modern emberben hitet¬ 
lenséget kelt a teremtés sorrendje miatt (az első 
nap, vagyis időszak „legyen világosság” paran¬ 
csa után, csak a negyedik napon lettek meg a 
„világító testek”, a Nap, a Hold) pontosan utal 
arra, hogy itt az özönvíz-becsapódás utáni 
újrateremtés történetéről van szó és ezt tudva 

minden pontosan egyezik, nem a képzelet 
szülte: a becsapódási sötétséget okozó, légkörbe 
került óriási mennyiségű törmelékanyagon 
lassan átderengett a Nap, utána a gyengébb 
fényű Hold, végül a csillagok is, és megkezdő¬ 
dött a holocén, a földtörténet jenlenkora. 

A szerzők megkísérlik az özönvíz idejének 
pontos meghatározását is. Több, egymástól 
függetlenül alkalmazható módszer eredményét 
említik, 1990 előtti 10.000 - 9440 évet nyertek, 
a legvalószínűbbnek a 9545 évet tartják, tekti¬ 
tek, növényi maradványok, az utolsó Yuribey 
völgyi mammut maradványainak C*^ kora 
alapján. Felhasználták a grönlandi belföldi 
jégtakaró fúrómagjainak és a legújabb dendro- 
chronológiai vizsgálatok eredményeit. A becsa¬ 
pódás évszakára vonatkozó adatok is vannak az 
ősnépek mondáiban. Pl. a Tűzföldön (tehát a 
déli féltekén ) a laxuwa tavaszmadár vonulás¬ 
akor történt, a Közel Keleten (északi féltekén) 
a napéjegyenlőség idején (szept. 23.), az Ótes¬ 
tamentum szerint újholdkor, a Gilgames eposz 
szerint „alig derengett a hajnal, amikor föl- 
emelkedett a fáklya, mely lángba borította a 
Földet”. Ez a helyi időszámítás szerint hajnali 
3 óra lehetett. 

Meglepő az, hogy a közel tízezer éves ese¬ 
ményt a szájhagyomány részletei milyen élén¬ 
ken őrzik, pl. az eszkimóknál, mintha tegnap 
történt volna. Erre több példát embtenek. 
Foglalkozik a dolgozat az emberiség hitére, 
gondolkozására vonatkozó hatással, amit ez a 
nagy megrázkódtatás váltott ki, és az özönvíz¬ 
becsapódásnál régebbi becsapódások felismer¬ 
hető nyomaival. Az emberiség eddig legalább 
35 szárazföldi és 85 óceáni becsapódást élt át. 

A más égitesteken levő becsapódási kráterek 
méretei és száma következtetni enged a várható 
becsapódások számára és méreteire. A jövőbeni 
fenyegetettségünknek fejtegetésére embtik a 
földpálya kereszteződését más égitestekével és 
igen nagy hibalehetőségekkel számítható, hog^ 
10 km átmérőjű objektum, mely 100 km átmé¬ 
rőjű krátert létesítene, 50 millió évenként, 10 
km nagyságú kráter százezer évenként, 0,5 
km-es kráter ötvenötezer évenként keletkezhet. 

Az utóbbi idők megfigyelései szerint a Föl¬ 
dünk fenyegetettsége fennáll: 1937-ben az 1,5 
km nagyságú Hermes planetoid csak két holdtá¬ 
volsággal és a 9 km nagyságú IRAS Araki- 
Alcock üstökös csak 0,03 csillagászati egy¬ 
séggel hibázta el a Földünket. A 200-400 m 
nagyságú 1989 FC, 1989. 111. 23-i planetoid, 
amely 2020-ban újra eljön, csaknem eltalálta a 
Földet, és ilyen nagyságú becsapódás világmé¬ 
retű katasztrófával járna. 

A kérdés irodalmának itt csak kis választékát 
közlik (125 idézés), de megjelenés előtt áll a 
szerzőknek „Láttam az özönvizet” című köny¬ 
ve, amely 500 irodalmi hivatkozást fog tartal¬ 
mazni a tárgykörből. 

Dr. Kórössy László 
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Dr. Mike Károly; Magyarország ősvízrajza. 
(Felszíni vizeink története). Aqua Kiadó és 
Nyomda Leányvállalat kiadása, Budapest, 
1990. 

A 700 oldalas, A/4 formátumú monográfia 
Magyarors2^g felszíni vizeiről nyújt történelmi 
áttekintést, azok kialakulásától napjainkig. 
Részletesen elemzi a domborzat alakulását 
befolyásoló tényezőket, különös tekintettel a 
földtani adottságokra, amelyekből ki lehet 
olvasni az ősvÍ2:rajzi eseményeket. A rétegtani 
és szerkezeti viszonyokat, a napjainkban is 
folyamatban lévő földtani folyamatokat részle¬ 
tesen dokumentálja. 

Elemzi a mederváltozásokat, feltárja azok 
okait, számszerűen dokumentálva a változások 
jellegét és mértékét. A kutatások módszertani 
vonatkozásait, és a változásokból levonható 
következtetéseket is összefoglalja. 

Áttekintést ad a szabályozásokról, melyeket 
a mederváltozások tükrében is értékel. 

Minden egyes fejezet kutatás-történeti átte¬ 
kintést és részletes szakirodalmi felsorolást is 
tartalmaz. 

A földtani felépítést, a rétegtani és szerkezeti 
viszonyokat szelvények és térképek sokasága 
szemlélteti. A mederváltozásokat nyilvántartási 
szelvények, térképsorozatok és táblázatok 
dokumentálják. A vízrendszer felszíni változá¬ 
sait tömbszelvények szemléltetik. 

A monográfia csaknem teljesen a szerző 
kutatási eredményeit foglalja össze, de tekintet¬ 
tel arra, hogy e munka az IGCP (Nemzetközi 
Földtani Korrelációs Program) keretében ké¬ 
szült, néhány alfejezet más szerzők kutatási 
eredményeit is tartalmazza. 

K. A. 



TÁRSULATI ÜGYEK 

Jelentés 
a Magyarhoni Földtani Társulat Ellenőrző Bizottsága 

1986 — 1990. évi munkájárór 

Tisztelt Elnökség! Tisztelt Vezetöségválasztó Közgyűlés! 

A Magyarhoni Földtani Társulat (MFT) Ellenőrző Bizottsága (EB) az 1986. március 12-i 
tisztújító közgyűlésen elhangzott és a Földtani Közlöny 1986. évi 4. számában közzétett Javaslat 
értelmében még az 1986. év októberében kidolgozta a MFT EB önálló ügyrendjét, illetve 
működési szabályzatát. E szerint: 

Az EB feladata a MFT Alapszabályával összhangban: 

— A Társulat alapszabályszerű működésének, 
— a közgyűlési határozatok, valamint az elnökség és a választmány által két közgyűlés között 

hozott határozatok végrehajtásának, 
— a rendelkezésre álló eszközöknek az Alapszabályban meghatározott célokra, különösen 

a tudományos célokra történő hatékony és célszerű felhasználásának, 
— az állami előírások és a MTESZ belső szabályzatai szerint a Társulat pénz- és vagyon 

gazdálkodásának, 
— a megbízásos munkák szabályszerű lebonyolításának, 
— a rendezvények elszámolásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése. 
Az EB feladata ma már elsősorban nem a számvizsgáló munka, hanem a Társulat érdemi 

tevékenységének ellenőrzése. A gazdálkodással csak annyiban szükséges foglalkozni, ha az is a 
Társulat zavartalan működésének feltételét képezi. Ez utóbbinál azt is figyelembe kell venni, hogy 
a gazdálkodást a MTESZ Ellenőrzési Osztálya a vonatkozó jogszabályok alapján évenként 
hivatalból ellenőrzi. 

Az EB összetétele: 

A 7 főből álló EB elnökét a küldöttközgyűlés öt évi időtartamra, titkos szavazással választja, 
tagjait a választmány delegálja. Az EB munkájáért a küldöttközgyűlésnek felelős. 

Az EB elnöke és tagjai állandó meghívottként résztvesznek a Választmány ülésein. 
A Társulat főtitkára szükség szerinti időközökben tájékoztatja az EB-ot a tevékenységi körét 

érintő adatokról, inté2Jcedésekiől, eseményekről. Az EB kérésére a főtitkár tartozik a feltett 
kérdésekben tájékoztatást nyújtani. 

Az EB működése 

A MFT EB-a a működését „Az Ellenőrző Bizottság működési szabályzata” című, a MTESZ 
Egyesületek részére az 1985. évben közzétett ajánlás szempontjai, valamint eddigi ellenőrzési 
tapasztalatai és hagyományai szerint végzi. 

Az EB testületként működik. A takarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével 
üléseit évente négy alkalommal, általában a választmányi ülések előtt tartja, ezen felül csak 
rendkívüli esetben hívják össze, míg az elnök az EB tagokkal szükség szerint egyenként is 
konzultál. 

‘Elhangzotta Társulat tisztújító közgyűlésén, 1991. 111. 13-án, a Magyar Álluini Földtani Intézet dísztennében. 
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a) Az ülések előkészítéséről és azok összehívásáról az EB elnöke gondoskodik. A tanácskozási 
joggal meghívottak körét a napirend kapcsán az elnök határozza meg. A napirendet és annak 
anyagát általában tíz nappal az ülés előtt meg kell küldeni a résztvevőknek. 

b) Az EB akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség 
esetén ugyanazon tárgykörben 14 napon belüli időpontra az EB-ot újra össze kell hívni. Az EB 
tagjait helyettesíteni nem lehet. Az EB határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

c) Az EB üléseiről emlékeztető készül, amit az iratkezelés szabályai szerint kell megőrizni. 
Egy-egy példányt az EB minden tagjának és az ülés résztvevőinek meg kell küldeni. 

d) Az EB-ot — két ülése között — az elnök, az elnököt távollétében egyes feladatok eseti 
elvégzésében az elnök által megbízott rendes tag képviseli. 

e) Az EB a Társulat tevékenységének értékelése során konzultál a Társulat főtitkárával és 
szükség esetén — működési területüket érintően — más társulati szervekkel. A Társulat főtitkára 
a MTESZ Ellenőrzési Titkársága által végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések megállapításairól 
tájékoztatja az EB-ot, és ennek véleményét is csatolja az elnökség részére teendő jelentéshez. 

f) Az EB egyesületi szintű kérdésekben (alapszabály módosítás, közgyűlési határozattervezetek, 
költségvetési terv és annak végrehajtásáról szóló beszámoló slb.) előzetesen véleményt nyilvánít. 

g) Az EB rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdálkodást folytató területi szervezeteivel. 
h) Az EB működésének tárgyi feltételeiről, az ülések előkészítéséről a MFT ügyvezető titkára 

gondoskodik. 

Az ellenőrzések végrehajtása 

a) Az EB ellenőrzéseit az elnökség és a választmány munkaterveivel összehangolt éves 
munkaterv alapján végzi. Ellenőrzést hajt végre az elnökség, illetve a választmány külön felkérése 
alapján, va^y ha olyan tények jutnak tudomására, amelyek az előre megállapított munkaterven 
soron Idvüh ellenőrzést tesznek indokolttá. 

b) Az EB az alapszabály szem működés, a pénzgazdálkodás és a vagyonkezelés ellenőrzése 
során a Társulat tevékenységét, költségelőirányzatát és annak felhasználását megvizsgálhatja. A 
MTESZ adatai alapján a gazdálkodást, a zárszámadást elemzi. Az ellenőrzési munkába szükség 
szerint társulati tagokat, szakértőket is bevonhat és felhasználhatja a MTESZ Ellenőrzési 
Titkárságának vizsgálati anyagait is. 

c) Az EB feladata a Társulatnál végrehajtott MTESZ ellenőrzések során szükségesnek ítélt 
intézkedések megvalósításának ellenőrzése. 

d) Mind a választott tisztségviselők, mind az egyesületi apparátus köteles az EB tagjainak a kért 
felvilágosítást megadni és az iratokba betekintést engedni. 

e) Az Alföldi Területi Szervezet, a Budapesti Területi Szervezet,a Dél-dunántúli Területi 
Szervezet, az Észak-magyarországi Területi Szervezet és a Közép- és Észak-dunántúli Területi 
Szervezet tevékenységét a területi szervezet székhelyén lakó EB-tagok ellenőrzik, míg az EB 
elnöke a budapesti székhelyű tematikus szakosztályokat, a társulati tevékenység irányítását, 
valamint az EB tagok bevonásával a gazdálkodás ellenőrzését végzi. 

A megállapítások hasznosítása 

a) Az EB elnöke a két tisztújító küldöttközgyűlés közötti időszakban a felmerült és intézkedést 
igénylő bizottsági észrevételeket írásban közli a Társulat főtitkárával, aki erre írásban válaszol. 

b) Az EB megállapításairól — elnöke útján — tájékoztatja a Társulat Elnökségét, illetve 
Választmányát. Égyes kérdések napirendre tűzését indítványozhatja az Elnökség, illetve a 
választmány legközelebbi ülésére. Szükség esetén az EB tájékoztatást kérhet a Társulat 
elnökségétől, illetve választmányától. 

c) A Társulat jogszabályba, hogy alapszabályba ütköző tevékenységének megállapítása esetén 
az EB az elnökségnek soron kívüli intézkedést javasolhat. 

d) Az EB elnöke az EB munkájáról és megállapításairól évenként a közgyűlésnek, illetve 
ötévenként a tisztújító közgyűlésnek tesz jelentést. 

Az elnökből és — az 1986. március 12-i tisztújító közgyűlésen elhangzott javaslatnak 
megfelelően — hat tagból álló EB munkamegosztása a következő volt: 

Az Ajkán lakó Kozma Károly EB-i tagunk a Közép- és Észak-dunántúli, a Pécsett lakó I^SSAI 
Miklós EB-i tagunk a Dél-dunántúli, a Miskolcon lakó Goda Lajos EB-i tagunk az Észak¬ 
magyarországi, a Szolnokon lakó Pap Sándor EB-i tagunk az Alföldi Területi Szervezet 
tevékenységét ellenőrizte. A Budapesten lakó GÁLOS Miklós és SCHEUER Gyula EB-i Ugunk^, 
valamint VITÁLIS György az EB elnöke a Budapesti Területi Szervezet és a budapesti székhelyű 
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tematikus szakosztályokat, a társulati tevékenység irányítását, valamint a gazdálkodás ellenőrzését 
végezte. Az EB elnöke a MTESZ XIV, tisztújító küldöttközgyűlésén elfogadott Alapszabály 
értelmében hivatalból a MTESZ EB tagjaként annak ülésein, illetve munkájában is résztvett. 

A MFT EB 1986-1990. évi munkáját a hivatkozott ügyrend és működési szabályzat értelmében 
végezte. Az elmúlt quinquennium munkájáról és eredményeiről, az EB ügyrendjében, illetve 
működési szabályzatában meghatározott sorrendben, azon belül pedig még az 1984. év 
novemberében elfogadott és az 1985. januári programfüzetben közzétett „Határozati javaslatok 
a társulati tevékenység korszerűsítésére”, valamint a „Magyarhoni Földtani Társulat cselekvési 
programja 1986—1991 közötti időszakra” tárgyú dokumentum figyelembe vétele, az EB-tagok 
írásos beszámolói és a saját megfigyeléseim alapján a következőkben számolok be. 

1. A Társulat működése a tárgyidőszakban az Alapszabályban rögzítetteknek, az éves terveknek 
és a hivatkozott cselekvési programban vázoltaknak megfelelően történt. így a főtitkári 
beszámolóban foglalt értékelést az EB ellenőrzési tapasztalatai is megerősítik. 
2. A közgyűlési határozatok, valamint az elnökség és a választmány által két közgyűlés között 
hozott határozatok végrehajtását illetően megjegyezzük, hogy 
2.1. A terepbejárások — szakmai kirándulások száma az elmúlt időszakban visszaesett. Ennek 
oka a pénzügyi nehézségeken túl az, hogy a munkaidő alap védelme miatt a vállalatok nem 
szívesen járulnak hozzá a munkanapokon történő megmozdulásokhoz. Ugyanakkora gazdasági 
életben bekövetkező változások a tagság figyelmét és a társulati életre fordítható idejét 
lekötötték. 

A pénzügyi nehézségek ellenére figyelemre méltó a Mérnökgeológiai—Környezetföldtani 
Szakosztály és a Nemzetközi Mérnökgeológiai Egyesület Magyar Nemzeti Bizottsága által 
rendezett erdélyi, jugoszláviai, kárpátaljai és horvátországi, valamint a MFT vándorgyűléseihez 
csatlakozó Aggtelek és Pécs környéki igen eredményes terepbejárások lebonyolítása. 

A külföldi tanulmányúti lehetőségeket a területi szervezetek feltehetően a szervezési nehézségek 
miatt nem tudták kihasználni. 

2.2. A közös rendezésű előadóülések egyre inkább tért hódítottak, így sikerült a rendezvé¬ 
nyeken nagyobb létszámú tagságot megjelentetni. Hiányosság, hogy az egyes rendezvényeket 
sem az elnökség, sem a választmány, sem az egyes vezetőségek tagjai nem olyan mértekben 
látogatták, ahogy az a példamutatás érdekében kívánatos lett volna. Ezen a jövőben feltétlenül 
változtatni kell, mert elsősorban a vezetők részvétele és különösen az egyetemi oktatók 
példaadása mozgósíthatja mind a tagságot, mind az ifjúságot. 

Az előadóülések szervezése során az a legfőbb tanulság, hogy olyan programot kell szervezni, 
és olyan előadásokat kell szervezni, mint pl. a Gazdaságföldtani Szakosztály által rendezett 
„Földtudomány és piacgazdaság” című 1991, január 12-i vitafórum volt. 

2.3. Az előadások szakmai és technikai színvonaláról szólva megemlítem, hogy a megfelelő 
szakmai színvonal mellett a legtöbb rendelkezésre álló előadóterem nem rendelkezik olyan 
technikai felkészültséggel, amely az előadások szemléltetését zökkenőmentesen és esztétikusán 
biztosítaná. 

A rendezvényeken elhangzó előadások publikálásra történő beadása a legtöbb esetben 
késedelmet szenved, ami a lassú nyomdai átfutási idő mellett, erőteljesen hátráltatja azok 
megjelentetését. 

> 

2.4. Mind a Földtani Közlöny, mind a többi kiadvány időben történő me^'elenése késedelmes 
és vontatott. A jelen beszámoló időpontjáig utoljára csak a Földtani Közlöny 1988. évi 4. 
száma jelent meg. Erről nem a szerkesztő tehet, de ezen a jövőben feltétlenül segíteni kell. 

Az Általános Földtani Szemle, az Őslénytani Viták, a Mérnökgeológiai Szemle és a 
Tudománytörténeti Évkönyv gyakoribb megjelenését ugyancsak az anyagi nehézségek hátráltatták, 
de a szakosztály vezetőségek eredményes hozzáállásul^al kitartottak a megjelentetés mellett. 

2.5. A nem publikált előadások anyaga elkallódott, mert a vezetőségek nem fordítottak gondot 
a kéziratok begyűjtésére! 
2.6. Az ásványgyűjtés etikáját a jövőben is igen hasznos figyelemmel kísérni és az erről szóló 
leírást alkalmilag a havi programban, évente legalább egyszer, meg kell jelentetni. 
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2.7. A társulati könyvtár anyagát a beszámolási időszakban nem rendezték és nem katalogizál¬ 
ták, bár ez csak kisebb erőbefektetést igényelt volna! 
2.8. A szakmai továbbképzés területén — kellő érdeklődés hiányában — mindössze csak két 
tanfolyamot rendeztek. E problémakör azért is érdekes, mert a bányák visszafejlesztésével 
mindenütt váltásra került sor és ezeknek az embereknek az ilyen irányú problémája 
megoldatlan. A továbbképző intézmények (pl. Budapesti Műszaki Egyetem, a volt Építésügyi 
és Városfejlesztési Minisztérium) szervezésében sem biztosítottunk továbbképzési lehetőséget. 
2.9. A számítógépes tagnyilvántartás megvalósítása érdekében kiküldött kérdő lapokat számosán 
nem töltötték la, így az adatok számítógépre vitele nehézkes és késedelmet szenved! Ezideig 
csak 600 db kitöltött kérdőlap érkezett be Társulatunk titkárságára. 
3. A rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra, különösen a 
tudományos célokra történő hatékony és célszerű felhasználása tekintetében jelentjük, hogy: 
3.1. A rendezvényeken elhangzott előadások színe-java — ha nagy késéssel is — a kiadványok¬ 
ban megjelent, így a magyar földtudománynak a Társulatunk keretében közzétett eredményei 
megfelelő dokumentálásra kerültek. 
3.2. A tudományos munka részeként emhtjük meg a tárgyidőszakban végzett megbízásos, 
szakértői tevékenységet, amely nagy segítséget jelentett az egész szakmának, e mellett pénzügyi 
szempontból is figyelemre méltó eredményt hozott. 
3.3. A rendelkezésre álló, elsősorban anyagi eszközöket hatékonyan és célszerűen, különösen 
a fiatal tagtársaink utaztatására használták fel. 
3.4. A külföldi konferenciákon résztvett tagok beszámolói maximum egy szakosztályi 
rendezvényen hangzanak el. Útijelentésüket, ha van, akkor a Földtani Közlönyben kellene 
megjelentetni. A támogatás rendjét és módját is nyilvánosságra kellene hozni! 
3.5. A megbízásos munkák címjegyzékét ugyancsak nyilvánosságra kell hozni, hogy az 
érdeklődők tájékozódhassanak azok tartalmáról és adott esetben engedély alapján hozzáférhes¬ 
senek! 
4. Az állami előírások és a MTESZ belső szabályzatai szerint a Társulat pénzügyi gazdálkodá¬ 
sának, 
5. A megbízásos munkák szabályszerű lebonyolításának, valamint 
6. A rendezvények elszámolásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése terén az ellenőrzést a 
MTESZ Ellenőrzési Osztálya a tárgyidőszakban két alkalommal végezte. 
4-6. 1. Az MFT 1986—1987. évi és az 1988—1989. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 
1988. október 31-én, illetve 1990. október 28-án kelt vizsgálati jelentés teljes részletességgel 
kitért: 

1. A Társulat tevékenysége, szervezettsége és szabályozottsága; 
II. A gazdálkodás ellenőrzése és elemzése, valamint 

III. A gazdálkodási fegyelem betartása tárgykörökre. 

Mindkét vizsgálati jelentés összefoglaló értékelése alapján jelentem, hogy a MFT tevékenységét 
mind a szakmai muiika folyamatossága, mind a gazdálkodás területén is a fejlődés jellemzi. A 
vizsgálatok megállapításai igazolják, hogy a Társulat elnöksége által jóváhagyott éves 
munkatervek és a pénzügyi-gazdasági feltételeket biztosító költségvetések alkalmasak voltak a 
MFT feladatainak feljesítéséhez. A vizsgált időszak alatt a megalapozott tervezés párosulva a 
takarékos gazdálkodással, lehetővé tették a betervezett állami támogatás csökkentését, sőt 1989- 
ben 780,7 e Ft eredmény elérését is. 

Az 1990. évről pedig előreláthatóan a vállalkozási nyereségadó befizetése után közel 2 M Ft-os 
tiszta nyereségre számítunk. Ez az eredmény ahhoz nyújt biztosítékot, hogy a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben az 1991-es évben a Társulatnál még nincs gazdasági bizonytalanság. 

A takarékosságra törekvő alaptevékenység mellett igen aktív volt a Társulat vállalkozási 
tevékenysége, mind a rendezvények szervezése, mind a megbízásos munkák vállalása terén. 

Szemléltetésképpen megjegyzem, hogy az 1986. évben a szerződéses munkák volumene 2 M 
Ft volt, 1990-ben pedig a lezárt megbízásos munkák volumene 18 M Ft. Ennek következtében 
a Társulat éves pénzforgalma 36 M Ft, melynek kezelését a pénzügyi előírásoknak megfelelően 
a Társulat Titkársága szakszerűen ellátta. 

4-6. 2. A MTESZ Ellenőrzési Osztály vizsgálati jelentéseit kiegészítve a tagdíjfizetési készségre 
és a megbízásos munkákra kívánom a figyelmet felhívni. 
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Mivel szükség van a további gazdasági bevételi források feltárására, ezért ezúton is szeretném 
emlékeztetni tagságunkat az évi tagdíj korrekt és időben töténő befizetésére. Két éves 
tagdijelmaradás esetén a Társulat kénytelen lesz a nem fizető tagjaitól megválni! 

A tárgyidőszakban i^en jelentős és eredményes volt a megbízásos munkák vállalása. Miként 
a főtitkári jelentésben is elhangzott, az állami, társadalmi szerveket, vállalatokat segítő munka 
keretében a Társulat 1986—1990. között 116 külső megbízásos munkát vállalt, amelyek az 
előírásoknak megfelelően és határidőre elkészültek. Tájékoztatásul megjegyzem, hogy az 
1981—1986. évek között a szerződéses munkák s^ma 25 volt. 

A megbízásos munkák a Társulat anyagi helyzetét és lehetőségeit a jövőben is erőteljesen 
befolyásolják. 

Végül itt emUtem meg, hogy mind a társulati tevékenység irányítása, mind a gazdálkodás 
területén — munkatársaival együtt — figyelemreméltó és kiemelkedő szerepet vállalt ZlMMER- 
MANN Katalin ügyvezető titkár, aki beletanulva ebbe a sok ügyességet és türelmet igénylő 
munkakörbe, biztos kézzel irányította és eredményesen megoldotta az előtte álló feladatokat. 

Itt mondok köszönetét GÁLOS Miklós, Goda Lajos, Kassai Miklós, Kozma Károly, Pap 
Sándor és SCHEUER Gyula EB-i tagoknak, akik erőteljes hivatali megterhelésük mellett időt 
szakítottak az ellenőrzési tevékenység jó áttekintőképességet és tapasztalatot igénylő ellátására. 

Végül néhány javaslat az új EB részére: 
1) Az elnökség és a választmány feladataira és tevékenységére vonatkozó ügyrendet, illetve 

működési szabályzatot az új Alapszabálynak megfelelően ki kell dolgozni. 
2) Az Alapszabályban a választás-szavazás rendjének egyértelmű szabályozása szükséges. 

Ugyanis ne a választás-szavazás előtt tegyen a tagság különböző módosító indítványokat, 
hanem az minden szakosztály és területi szervezet esetében előírásszerüen történjék. 

3) A jövőben is nagyon komolyan kell venni a Társulat tevékenységének korszerűsítésére tett, 
1984. november 21-én a választmány által elfogadott és az 1985. januári programfüzetben 
közzétett határozati javaslatot. Ezt, valamint az ásványgyűjtés etikája tárgyú írást a havi 
programban évente egyszer meg kell jelentetni és azokat a jövőben is maradéktalanul végre 
kell hajtani! 

Az EB nevében kérem a tisztelt vezetőségválasztó közgyűlés résztvevőit, hogy vitassák meg 
és fogadják el az elmúlt öt évi munkáról szóló beszámolónkat. 

Budapest, 1991. március 13. 

Jó szerencsét! 

Dr. Vitális György s. k. 
az EB elnöke 

Az 1991. március 13-i tisztújító közgyűlésen átadott 
emlékérmek, emlékgyűrűk, jutalmak, kitüntető címek 

SZABÓ JÓZSEF EMLÉKÉREM 
Erdélyi Mihály - GÁLFI János: Surface and subsurface mapping in hydrogeology c. munkáért 

HANTKEN MIKSA EMLÉKÉREM 
JÁNOSSY Dénes: Pleistocene vertebrate faunas of Hungary c. munkájáért. 

KOCH ANTAL EMLÉKÉREM 
RadmcsáKNÉKosáRY Zsuzsanna - KISDINÉ Bulla Judit - SzabÓNÉ Drubina Magda: Budapest 

területének földtani térképe, felszínalatti első vízadó képződményeinek térképe, építésalkal¬ 
massági térképe c. munkákért. 
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VENDL MÁRIA ALAPÍTVÁNY ÉS EMLÉKÉREM 
ZOLTAI Tibor, mineralógiai-krísztallográfiaí irodalmi munkásságáért. 

PRO GEOLÓGIA APPLICATA ÉREM 
BÁRDOSSY György 
Cseh Németh József 
Erdélyi Mihály 
SZANTNER Ferenc 
tVÖLOYl László 
Zelenka Tibor 

SEMSEY ANDOR IFJÚSÁGI EMLÉKÉREM 
Vakarcs Gábor - Várnai Péter: Karotázs transzformáció és térképező programcsomagok 

felhasználása a geológiai értelmezésben c. munkáért. 

Pénzjutalom 
Bujtor László: Albai és cenomán ammonoideák paleobiogeográfiai értékelése az alpi-kárpáti 

és mediterrán Tethys régióban c. munkáért. 

KRIVÁN PÁL ALAPÍTVÁNYI EMLÉKÉREM 
Gerner Péter végző hallgatónak az Első előadói ankéton elért I. helyezéséért. 

TÁRSULATI EMLÉKGYÚRÚ 
Erdélyi Tibori 
Gerber Pál 
Juhász József 
Kaszap András 
Révész István 

50 ÉVES TÁRSULATI TAGSÁGOT ELISMERŐ DÍSZOKLEVÉL 
SzÉKYNÉ Fux Vilma 
CsÍKY Gábor 

TISZTELETI TAGSÁG 
JaskÓ Sándor 
Kórössy László 

külföldi: 
Gattinger, T. (Ausztria) 
Slaczka, Á. (Lengyelország) 
Teleki Pál (USA) 

A Magyarhoni Földtani Társulat küldöttei, akik választottak 
a tisztújító közgyűlésen, 1991. III. I3-án 

1. dr. Andó József 
dr. Antal Sándor 
Arady Viktor 
dr. Árkai Péter 

5. dr. Badinszky Péter 
Bakó Tamás 
Balázs Endre 
Balázs Péter 
dr. Balla Zoltán 

10. dr. Balogh Kálmán 
Barabás Imre 
Bartha Attila 
dr. Bartha Ferenc 
dr. Bartók András 

15. dr. Báldi Tamás 
dr. Báldi Tamásné 
Bence Géza 
Benkovics László 
Berecz András 

20. Berecz Ildikó 
Bernhardt Barnabás 
dr. Bérezi István 
dr. Bérezi Islvánné 
Bérezi Szaniszló 

25. Bihari Dániel 
Bihari György 
Bittmann István 
Bodnár Erika 
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Bodó Katalin 
30. Bognár Attila 

Bognár Attila László 
Boldizsár István 
Bóna József 
Bohn Pétemé 

35. Borza Tibor 
Böröczky Tamás 
Brenner László 
Brezsnyánszky Károly 
Brokés Ferenc 

40. Bubics István 
Bujtor László 
dr. Czabalai Lenke 
Chikán Géza 
Csalagovits Imre 

45. Csathó Beáta 
Csáky Ferenc 
Császár Géza 
Csemavölgyi László 
Csicsák József 

50. dr. Csíky Gábor 
Csillag Gábor 
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